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  (نسخۀ خطی) هاي آزاد نامه ساقی موسیقیبررسی 
  

 *Rahim.salamatazar@Gmail.com رحیم سالمت آذر

  دکتراي زبان و ادبیات فارسی   
  
  

   :چکیده
حر متقارب مثمن که بیشتر در قالب مثنوي و بهاي شعر غنایی است  نامه یکی از گونه ساقی

دهد و به توصیف می و  در آن ساقی و مغنی را مخاطب قرار میشاعر  ؛شود محذوف سروده می
  پردازد. وفایی دنیا و مضامینی از این قبیل می الشکوي، ناپایداري و بی باده، بث

با هاي آزاد کشمیري  نامه ساقی از این پژوهش، بررسی موسیقی درونی، بیرونی و کناريهدف 
تحلیلی و نشان دادن این مسئله است که موسیقی تا چه میزان بر  -توصیفیتفاده از روش اس

هاي متنوع و ترفندهاي  نظم آهنگ شعر او تأثیر گذاشته و اینکه آزاد چگونه با استفاده از ردیف
  بدیعی، معنی شعر را به خواننده القا کرده است. 

الوه عتاریخی دلگشانامه ذکر شده است،  -دینی که در البالي حماسهها  نامه آزاد در این ساقی
وفایی و ناپایداري دنیا، اشاره به سرگذشت بزرگان دینی  بر توصیف باده، ساقی و مغنی، بیان بی

آرایی، تلمیحات و  جناس، ایهام، تکرار، واج ادبی و بدیعی با استفاده از ترفندهاياي  و اسطوره
تر  ه حالت معنوي، درونی و غیر محسوس خود را محسوسشناسان با نگاهی زیبایی و ...  اشارات

 .را با زبان اشارت بیان نموده استها و معانی غیبی خود  هاي ناگفتنی و دریافت نمایانده و ایده
براي موسیقیایی و آهنگین کردن کالم و غنا بخشیدن به اشعارش  امکانات زبان بیشتر از يو

  استفاده کرده است. 
19/9/1400تاریخ پذیرش مقاله:                                     7/9/1400له: تاریخ دریافت مقا   

  
  
  

  واژگان کلیدي
  آزاد  *
  نامه ساقی  *
  ردیف  *
  قافیه * 
 موسیقی * 
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  هدف و مسأله تحقیق
هاست  اي از ذخایر ارزشمند خفته در کتابخانه منظومۀ دلگشانامه اثري از قرن دوازدهم، نمونه

تشیع مؤثّر  تواند در راستاي کمک به بخشی از تاریخ اسالم مخصوصاً تاریخ آن می بررسیکه 
رسد براي حصول  باشد. اکنون که این مثنوي توسط نگارنده تصحیح شده است، به نظر می

بینانه باید با معیارهاي علمی نقد شعر، جوانب مختلف این اثر را سنجید تا  شناختی واقع
  جایگاه واقعی خود را در بین آثار ادب فارسی پیدا کند.  دلگشانامه منظومه ارزشمند و سترگ

هاي آزاد از منظر موسیقی درونی، بیرونی و کناري نگریسته شده  نامه در این پژوهش ساقی
هایی  هاي آن چه ویژگی نامه ویژه ساقی به است که منظومه دلگشانامه است. مسأله تحقیق این

  هایی داشته است؟ ها و برجستگی آوري دارد و آزاد براي غناي اشعار خود چه نوع
  مقدمه
ن مقصور یا محذوف که در آن شاعر با اتی است خطابی در بحر متقارب مثمبیا«نامه  ساقی

ی، مکنونات خاطر خود را دربارة دنیاي ودن و نواختن به مغنخواستن باده از ساقی و تکلیف سر
اعتباري مقام و منصب ظاهري و کجروي چرخ و ناهنجاري روزگار و نگونی بخت و  فانی و بی

ر و دورویی ابناي زمان و صفاي اهل دل و مذمت زاهدان ریایی و وفایی یار و جفاي اغیا بی
سازد و در ضمن بیان این مطالب، کلمات حکمت آمیز و نکات  مانند اینها ظاهر و آشکار می

ها، شکل تحول یافتۀ  نامه ). ساقی1: 1368(گلچین معانی،  »افزاید. عبرت انگیز نیز بر آن می
اتی است که ابتدا در ادبیاما «ات عرب متداول بود و سپس به شعر فارسی راه یافت. خمری

 ۀها در این است که اشعار خمري بیشتر جنب نامه ترین تفاوت میان خمریات و ساقی بزرگ
نامه چنین نیست و با یک روح فلسفی و اخالقی و عرفانی  عاشقانه دارد، در حالی که در ساقی

 نامه سراي ادب ر محجوب اولین ساقیمحمد جعف .)235: 1364(مؤتمن،  »آمیخته است
: 1339و پس از آن نظامی گنجوي دانسته است. (محجوب،  فارسی را، فخرالدین اسعد گرگانی

می و میخانه و  ۀداده است تا به بهان ها امکان خوبی به شاعر می نامه در حقیقت ساقی). «71
خود را در قالب نکوهش روزگار هاي روزگار  ها، ناگفتنی ها و ممنوعیت مستی، فارغ از محدودیت

خواهانه و شورشگرانه  آرمان نامه شعري اجتماعی، و اهل آن بر زبان آورند. از این منظر ساقی
  )99: 1385(جوکار، » است
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  قیتحق ۀنیشیپ
هاي درخور توجهی انجام گرفته و مقاالت شایان ذکري در این  ها، پژوهش نامه در زمینه ساقی

تذکره میخانه از محمد علی وامق هاي:  توان به کتاب براي نمونه می مورد نگاشته شده است؛
)، و مقاالت: مالحظاتی در ساختار 1378زن کوي ساقی از رضا اشرف زاده ( )، نوبت1371(

اي چند دربارة  )، نکته1385نامه با تأکید بر دو نمونۀ گذشته و معاصر از منوچهر جوکار ( ساقی
)، 1393ها با تأکید بر تذکرة میخانه از سید مرتضی هاشمی ( مهنا تحول شکلی و معنایی ساقی

هاي  نامه )، ساقی1386نامۀ حکیم فغفور گیالنی از سیده مریم ابوالقاسمی ( تأملی بر ساقی
) و ... 1389واقعی ابیات آن از سید احمد پارسا و محمد آزاد مظهري ( داي و تعدا نظامی گنجه

تا کنون پژوهشی درباره  ها نامه ساقیهاي ارزنده در زمینه  شولی با وجود پژوه اشاره کرد.
دلگشانامه صورت نگرفته چراکه این اثر به تازگی توسط نگارنده تصحیح شده است؛ تنها به 

)، تاریخ ادبیات فارسی (هرمان 1515، 5(صفا، ج  صورت گذرا در کتب تاریخ ادبیات در ایران
شناخت توصیفی  )، نام390و  389(صفا،  رایی در ایرانس )، حماسه61رضازاده شفق، هاته، ترجم

هاي حماسی  )، معرفی و بررسی اجمالی منظومه93(راشد محصل،  هاي دینی فارسی منظومه
هاي دینی در  شناسانه حماسه )، بررسی سبک207آبادي،  (زنگی تاریخی و دینی دوره صفوي

بررسی  )،261(رزمجو،  ن)، قلمرو ادبیات حماسی ایرا138(شمشیرگرها،  ادب پارسی
و فهارس  )1399بینامتنیت قرآنی در نسخه خطی دلگشانامه (سالمت آذر، نوین و صالحی، 

  نسخ خطی به این اثر اشاره گردیده است. 
 قیروش تحق

العات مربوط به پژوهش از تحلیلی و بسیاري از اط - ق توصیفینوع تحقیق، بنیادي، روش تحقی
  گردآوري شده است. اي و اسنادي  طریق کتابخانه

  بحث و بررسی
  تاریخی دلگشانامه -معرفی منظومه دینی

متقارب «و در بحر » فعولن فعولن فعولن فعل(فعول)«اي حماسی در وزن  دلگشانامه منظومه
بیت است که میرزا ارجمند آزاد کشمیري آن را دربارة  15442و در » مثمن محذوف (مقصور)

ن حادثۀ خونین عاشورا در قرن دوازدهم، در قالب مثنوي به قیام مختار و خونخواهی از مسببی
قمري شروع شده و به مدت شش سال طول  1131نظم کشیده است. سرایش این اثر در سال 
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وجه «کشیده است. از نظر محتوا و مضمون جنبه حماسی، تاریخی، دینی و مذهبی دارد. 
انگیز  ه مختار، از مسببین واقعه غمتسمیه دلگشانامه، بدان جهت است که به واسطه انتقامی ک
گیرد، دل شیعیان، از  هـ .ق می 61کربال و شهادت امام حسین (ع) و یاران او، در روز عاشوراي 

) شاعر در این منظومه 261: 1381(رزمجو،  »شود. خواندن این منظومه، گشاده و شادمان می
السالم در سه محور اساسی بر معصومین علیهما  هبعد از تحمیدیه و نعت حضرت رسول و ائم

هاي پیاپی با  اساس روایات تاریخی اشعار خود را پیش برده است: خروج عبداهللا عفیف و جنگ
و شهادت ایشان که در  ثقفی سلیمان صرد خزاعی، مختار هاي عبیداهللا زیاد و اعداي دین، قیام

زید، ماجراي پیوستن مختار ها از جمله مرگ ی اثناي کالم حوادث دیگر تاریخ اسالم در آن سال
  به زبیریان و ... را به نظم کشیده است.

هاي نبرد حق  و حوادث کوفه بعد از عاشورا، توصیف دقیق صحنه معصومین ائمه ستایش   
آمیختگی  هاي حکیمانه، اندیشه ذکرها در البالي متن حماسی،  نامه باطل، آوردن ساقی علیه

پوشی،  خواهی و نام ، شجاعت، مفاخره و رجزخوانی، نامسیاسالمی در بیان حما -فرهنگ ایرانی
  هاي بارز این اثر حماسی است. مایه ها و درون خواهی، بزم و رزم، و ... از جمله ویژگی کین

در خصوص دلگشانامه و سراینده آن آزاد، معتبرترین منبع محتواي اثر است. شاعر در 
و عنوان اثر را دلگشانامه معرفی قمري  1131آغاز نظم کتاب را   »سبب تألیف کتاب«بخش 

  کند.  می
  چو من ابتدا کردم این نامه را  

  
  به نام خداوند روز جزا

  
  ز هجرت هزار و صد وسی و یک  

  
  ریب و شک سنه بود تحقیق بی

  
  چو دورانم این باده در جام کرد  

  
  اش نام کرد خرد دلگشانامه

  
  ز احوال مختار نصرت قرین  

  
  داستان را چنینگُشایم در 

  
  )294الی  291(دلگشانامۀ نسخۀ کتابخانۀ ملی، ابیات 

  کند: ذکر می» آزاد«همچنین شاعر در البالي حکایات تخلّص خود را 
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   تخلص گر آزاد دارم چه سود    
  

  )56که از غم زمانی رهایی نبود(
  

  فرماید: در خاتمه اثر می       
  است به طهران که اصل و نژاد من    

  
  رسانی مرا کان مراد من است         

  
         به کشمیر دلگیر دیگر ممان    

  
  ز هندم برآور به ایران رسان     

  
  )15446و  15445(همان، ابیات 

  به ترتیب این نامۀ دلگشا    
  

  ها کشیدم به شش سال من رنج
  

  به نامت پذیرفت چون اختتام    
  

  ز تو چشم دارم صله والسالم
  

  )15450و  15449همان، ابیات (
شروع  1131دهد میرزا ارجمند آزاد، نظم دلگشانامه را در سال  نگاهی به ابیات باال نشان می

  کرده و سرایش آن به مدت شش سال طول کشیده است.
  

  هاي آزاد  نامه ساقی
رت سرایی، رواج کلّی یافته و هر شاعري سعی کرده چه به صو نامه از قرن دهم هجري، ساقی

اي  نامه هاي دیگر شعري ساقی مثنوي و در بحر متقارب و چه به صورت ترجیع بند و قالب
دینی خود، هر جا که  ۀبسراید. آزاد نیز از خیل این شاعران است که به شیوة نظامی، در حماس

اقتضاي سخن ایجاب کرده خطاب به ساقی و مغنی ابیاتی آورده و در چند جا با عنوان کلی 
  در این منظومه اشعاري سروده است.  نامه ساقی

 وصف ساقی و می و میخانه و مغنی، اسباب و آالت موسیقی، ي خود را درها نامه آزاد ساقی
ها و  ها و دگرگونی اعتباري و ناپایداري دنیا، انتقاد از روزگار و فلک و نامرادي شکوه از بی

یل: اي و تاریخی از قب ورههاي اسط هاي زمانه، استفاده از شکوه و عظمت شخصیت کجروي



                                 117                      1400(نقد زبانی و ادبی) سال پنجم، شماره هیجدهم  پاییز رخسار زبان  /  ...هاي نامه بررسی موسیقی ساقی

 

 

اعتبار نشان دادن دنیا و ترك  س، خسرو، دارا، اسکندر، رستم، زال و ... در بیوجمشید، کاو
  تعلقات مادي با لحن خاص حماسی سروده است.

 ۀسرا و عرفاي قبل از خود، همچنین به تقلید از اسکندر نام آزاد تحت تأثیر شاعران غزل
و قبل از شرح وقایع و گاه بین آنها به سرایش ابیاتی غنایی با  ها نظامی، در ابتداي داستان

نامه شهرت یافته است. وجود چنین  اند که به ساقی مضامین عاشقانه و عارفانه پرداخته
  هاي دینی از جمله دلگشانامه دانست.   هاي بارز حماسه توان از ویژگی هایی را می نامه ساقی

شود و یادآور  ان عرفانی و غنایی شاعران سبک عراقی نزدیک میها به زب نامه زبان آزاد در ساقی
ها  نامه برخی مضامین، ترکیبات خاص مکتب عراقی در این منظومه مخصوصاً در قسمت ساقی

  و توصیف می و ساقی و ... است. 
پیوند گونۀ حماسی و غنایی در شعر آزاد، افزون بر آبشخورهاي شعر فارسی،  جنبۀ دیگري هم 

به عقیدة گروهی از محقّقان شعر حماسی از شعر غنایی متأخّر و حتی نتیجه و دنبالۀ « دارد.
آید، آدمی زودتر از آنکه به وصف حوادث خارجی و  آن است زیرا بنابر آنچه از ظواهر امر برمی

هاي مذهبی یا عشقی یا اساطیري که بیشتر  اجتماعی و سایر امور بپردازد، خود را با سروده
). در منظومۀ دلگشانامه نیز به ویژه در 14: 1333کرد (صفا،  داشت، سرگرم می جنبۀ غنایی

  رسد.  ها روح غنایی و عشقی بیشتر به نظر می نامه قسمت ساقی
اگرچه آزاد، در بیان حوادث تاریخی منظوم خود، به حوادث عینی پرداخته است و از نظر بیانی 

شود. اما در  مضمون و زبان حماسه نزدیک می نماید و از این جهت به گرا می و توصیف، برون
شعر او، به  ۀکند، مضمون و اندیش ها مضمون و حوزة واژگانی زبان شعر او تغییر می نامه ساقی

جوید و از همین  شود و از واژگان نامحسوس و عقلی بهره می مکتب درونگرایی نزدیک می
گیرد. عناصر تجریدي و  ه مینامه از شاهنامۀ فردوسی فاصلجاست که حماسۀ دینی دلگشا

کند بلکه حتی شعر اسدي طوسی را  انتزاعی، نه تنها شیوة دلگشانامه را از شاهنامه متمایز می
در سراسر «گویند  سازد. از این روي برخی از منتقدان معاصر می نیز از شعر فردوسی، جدا می

ته شده باشد، وجود شاهنامه، یک تصویر که در آن از عناصر تجریدي و انتزاعی کمک گرف
 ۀکه جنبشار است از تشبیهات و استعاراتی اسدي سر ۀنام ندارد. در صورتی که گرشاسب

انتزاعی و تجریدي دارند و اینگونه تصویرها با حماسه هیچ تناسبی ندارد. زیرا تصویر در حماسه 
نباید  باید قاطع و مشخص باشد و بدین جهت است که مادي بودن اجزاء تصویر امري است که
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فراموش شود. حتی معانی انتزاعی و تجریدي باید در قالب امور مادي عرضه شود تا چه رسد به 
  )198: 1372(شفیعی کدکنی، ». امور  مادي

سروده است که دو مورد عنوان مستقل  بیت 497در  نامه ساقی 23آزاد در این منظومه 
نامه،  بلندترین ساقی ه است.هاي دیگر ذکر شد نامه دارد و بقیه در ضمن داستان ساقی
االمر و الزمان  وفایی دنیاي ناپایدار و منقبت صاحب در بی«بیتی است در 98نامۀ  ساقی
خبر یافتن عریف از «بیتی است در قسمت  4نامۀ  نامه، ساقی ترین ساقی و کوتاه» السالم علیه

ها در یک متن  نامه این ساقیدربارة علت آوردن  ». لشکر بصره براي عبدالرّحمن ابن سعید و ... 
سراي دینی به خاطر کاستن از  حماسی، جاللی پنداري معتقد است که شاعران حماسه

 اند یکنواختی متن و ایجاد نوعی تنوع و براعت استهالل اقدام به درج چنین اشعاري کرده
مثنوي ). همچنین باید اضافه کرد بحر متقارب و قالب شعري 14/211: 1389(جاللی پنداري، 

نامه است این امکان را براي شاعران فراهم کرده  هاي مشترك حماسه و ساقی که از ویژگی
  است. 
ها  هاي گوناگون، گاه در آغاز داستان به مناسبت دلگشانامه ، در البالي مثنويآزادهاي  نامه ساقی

وفایی  مثیل و بیها، به منظور تأکید و ت به عنوان تشبیب، گاه در اثنا و گاهی در پایان داستان
  گیري آمده است.  روزگار و نتیجه

  
  موسیقی بیرونی
شود و لذت بـردن از آن امـري    همان چیزي است که وزن عروضی خوانده می«موسیقی بیرونی 

غریزي است یا نزدیک به غریزي بنابراین بحور عروضی یک شاعر به لحـاظ حرکـت و سـکون و    
(شـفیعی  » اي درونی و عاطفی شعر قابل بررسی اسـت ه تنوع آنها و به لحاظ هماهنگی با زمینه

تـرین جنبـه موسـیقی شـعر،      توان اذعان کـرد کـه مشـخص    ). به جرأت می95: 1386کدکنی، 
ها بر اساس عنصري که مبناي وزن هر زبان اسـت   زبان«عروض یا همان موسیقی بیرونی است. 

توان به چنین دیـدگاهی   ز می) در شعر نی192: 1373(ولک و وارن، » کنند باهم تفاوت پیدا می
طلبنـد، از   قائل بود به این معنی که اشعار بر اساس محتوایی که هر کدام وزن متناسـبی را مـی  

هـا،   نامـه  شوند. به عنوان مثال از عوامـل عمـده انتقـاي محتـواي غنـایی سـاقی       هم متفاوت می
  استفاده شاعران از بحر متقارب است.  
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متقارب مثمن «و در بحر » فعولن فعولن فعولن فعل(فعول)«وزن در هاي خود را  نامه آزاد ساقی
  سروده است. » محذوف (مقصور)
  موسیقی کناري

منظور از موسیقی کناري عواملی است که در نظام موسیقیایی شعر داراي تأثیر است ولی «
ی آن در سراسر ست. برعکسِ موسیقی بیرونی که تجلظهور آن در سراسر شعر قابل مشاهده نی

یت یا مصراع یکسان است و به طور مساوي و در همه جا به طور یکسان حضور دارد. جلوه ب
(شفیعی » هاي موسیقی کناري بسیار زیاد است و آشکارترین نمونه آن قافیه و ردیف است.

  )71: 1370کدکنی، 
  تعاریف ردیف

اعران ایرانی هاي ش دهد و از نوآوري ردیف قسمتی از موسیقی کناري شعر فارسی را تشکیل می
ترین روزگاران به صورت مشخص و  که با زبان فارسی پیوندي طبیعی دارد و از قدیم«است. 

). با پیشرفت شعر فارسی 133: 1370(شفیعی، » برجسته در شعر فارسی وجود داشته است
تر  تر و محسوس دبی در شعر پررنگا ۀخصوص در قرون هفتم و هشتم هـ . حضور این مقول به

گیرد و هر کدام به  و همزمان مورد توجه نویسندگان، پژوهشگران و منتقدین قرار میشود  می
اند. ردیف در لغت به معنی سواري است که پس  جهاتی از تعریف شعري ردیف، نظر داشته

الفکار  ). واعظ کاشفی در بدایع2072: 2، ج 1363نشیند (پادشاه،  سوار دیگر بر یک اسب می
ردیف آن است، که حرفی از «کند:  گونه تعریف میف را در صنعت شعر ایناالشعار ردی فی صنایع

حروف ضمیر و یا یک کلمه و یا بیش از آن بعد از قافیه آورده شود و این ردیف از آن گویند، 
). در این صورت، رابطه مفهوم لغوي ردیف با تعریف 75: 1369، واعظ» (که بعد از قافیه آید

  شود.  ن مشخص میاصطالحی و علت نامگذاري آ
ردیف، «مبین استقالل این واژه است.  ،کند تعریفی که شمس قیس رازي از ردیف ارائه می

باشد مستقل و منفصل از قافیت که بعد از اتمام آن در لفظ آید بر وجهی که شعر  اي می کلمه
، شمس» (در وزن و معنی بدان حاجت باشد، و به همان معنی در آخر ابیات متکرر شود

اي باشد یا بیشتر که بعد از  ردیف کلمه«السحر آورده است:  ). وطواط در حدائق202: 1360
  ). 79: 1362(وطواط، » روي آید در شعر پارسی، و این شعر را اهل صنعت مرَدف خوانند
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از قبیل خروج، مزید و نایره بعد از روي (آخرین حرف  دیگر حروف قافیه بنابر تعاریف فوق،
  روند.  شمار می شوند، ردیف به تکرار میاصلی قافیه) 

  هاي آزاد نامه اقسام ردیف در ساقی
بیت بدون  331بیت،  497هاي آزاد می توان گفت از مجموع  نامه بر اساس پژوهش در ساقی

استفاده کرده و اکثر هاي فعلی  ردیفبیشتر از بیت ردیف وجود دارد. وي  166ردیف و در 
آزاد . و ضمیر استفاده شده تکراري است و تنوع چندانی نداردهاي فعلی، اسمی و حرف  ردیف

از این ة بهتر و زیباتر ها و افعال ساده دارد و با استفاد ردیف و قافیه بیشتر گرایش به کلمه در
   بخشد.  موسیقی کناري به اشعار خود آب و رنگی خاص می

 بود،چه شد و ... ن،روم،اوست،کجاست،ک میکند،ده، 118 ردیف یک و چند کلمه اي (فعل)
ردیف یک و چند کلمه اي (حرف و 

 ضمیر)
 خویش، من، چرا، تو، را، مرا، تو من، ز تو،  39

ردیف یک و چند کلمه اي (اسم و 
 صفت)

 غم، سخن، دل، خوشی، مست، 9

شود. قافیه در شعر فارسی از جایگاه  گر می موسیقی کناري به ترتیب در قافیه و ردیف جلوه
سازي براي القاي موسیقی شعر در ذهن آدمی است.  قافیه نوعی زمینه«ار است. خاصی برخورد

تکرار الفاظی که از نظر معنا و احتماالً از لحاظ شکل ظاهري باهم متفاوتند، ولی از نظر لحن و 
اي  بخشد که نزدیک است به لذتی که از استماع نغمه نوا هستند، لذتی به آدمی می آهنگ هم

هاي دینی مخصوصاً در قسمت  با این که در حماسه ).83: 1385(مالح،  »کنیم دریافت می
ها رزم با بزم و زبان غنایی با حماسه آمیخته شده و شعر از لحن حماسی در برخی  نامه ساقی

ها  موارد فاصله گرفته است؛ باز هم بنا به اقتضاي لحن حماسی و مضمون کلی این منظومه
قافیه در شعر حماسی باید تداعی کنندة فضاي «ري دارد. کاربرد قوافی اسمی بر فعلی برت

حماسی و در واقع مکمل لحن حماسی باشد و موسیقی حاصل از آواها و کلمات را غنا بخشد و 
(حمیدیان، ». تکمیل کند، حسی و عینی باشد و با فضاي حماسی هماهنگی داشته باشد

داراي قافیه  به علت تقدیم فعل، آزاد هاي نامه ساقیبیشتر . چنان که بیان شد، )440: 1372
که به طور کامل داراي قافیه فعلی باشند در اشعار او اندك است،  ابیاتیاسمی هستند و تعداد 
ۀ است که قافیه فعلی در آنها بکاررفته است و بقی بیت 100او  بیت 497به طوري که از میان 
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قوافی اسمی دارد و در  ها نامه ساقی%  18/79داراي قافیه اسمی هستند. یعنی دقیقاً  ابیات
  قوافی فعلی بکار رفته است.  ابیات% 12/20
  است بیژنگر افراسیاب است و ور            

 
  است  زنشود گر گرفتار این زن 

 )2911(بیت                          
  آبنوسبپیچید در گنبد 

 
   کوسصداي دف و کف چو آواز  

 )3686(بیت                            
  شد سوربه ماتم مبدل شبِ     

 
  شد  ناسورلب خنده چون زخم  

 )3697(بیت                          
هاي دلگشانامه ابزار و عناصـر حماسـی    نامه با توجه به آمیختگی زبان حماسی و غنایی در ساقی

  اند. هر دو در جایگاه قافیه مورد استفاده قرار گرفتهو غنایی 
  امد حروف روي جدول بس

  ب  ز  د  م  الف  ي  ت  ه  ن  ر  روي
  17  19  25  32  34  35  35  37  54  137  بسامد
    ق  ك  غ  س  ف  گ  و  ش  ل  روي

    1  5  5  6  6  8  10  14  17  بسامد
  داراي حرف وصل است که در جدول زیر نمایان است: بیت 56، نامه ساقی 497از مجموع 
  ه  ن  ت  ا  م  ي  وصل
  2  3  3  10  18  20  بسامد

  
  رونیموسیقی د

  تجنیس
ها در کلمات قافیه مشاهده  هاي شاعر باالست و اغلب جناس نامه بسامد انواع جناس در ساقی

و جنبۀ و آهنگین شدن ابیات شده  ، گوشنوازيشود؛ و این باعث زیبایی ذاتی کلمات می
   .موسیقیایی شعر را بسیار غنی کرده است
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  جناس تام
  نیست  چنگاگر  چنگتمغنی به 

 
  رم به من جنگ نیست سر جنگ دا

 )74(بیت    
  چنگ اول به معنی پنجه و چنگال و چنگ دوم به معنی چنگ نواختنی از آالت موسیقی است.  

و زن » دنیـا «و زن  )408(بیـت   »انسان، آدمـی «با آدم به معنی  »ابوالبشر«از موارد دیگر آدم 
  توان نام برد.  را می) 46(بیت » مادینه انسان«

  جناس اشتقاق
  نیست  افالكساغري رسم  بده

 
  باك نیست  فلکمروت، مرا از 

 )14860(بیت    
  )4805(بیت  مورد دیگر: ببخشا، بخشنده

  جناس شبه اشتقاق
          نبود  زمانیو  زمینتو بودي              

 
  کجا کی کند رو میانی نبود 

 )7542(بیت    
  یا اختالف در صامت جناس خط

    ننگ پلنگی است در بیشۀ نام و
 

   تنگآید از داغ  دل من نمی
 )8235(بیت    

و  11987تافت (ابیات - یافت)، 3689خام (بیت  - )، جام3640جنگ (بیت  -موارد دیگر: چنگ
13639(  

  جناس ناقص حرکتی یا اختالف در مصوت
  کسی را که ساقی تو باشی چه غم 

 
   خَمپشت  خُممهري این  ز بی

 )14861(بیت    
  تعبیر دیگر افزایش صامت یا مصوت جناس زاید یا به

  جناس زاید در اول
   شیرهاکشیدند سر از کمین 

 
  شمشیرها برون از میان جست 

 )3695(بیت    
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، 3711، 2165آب ( -)، نــاب925دم ( -)، بــدم3692، 247آب (بیــت  -مــوارد دیگــر: ســیالب
)، 4074، 2923راه ( -)، آه2908آب ( -)، رکـــاب2508آه ( -)، مـــاه13657، 11982، 7526
 -اسـت  )،4779جـام (  -)، سـرانجام 3697( ناسـور  -)، سور7516، 4788، 2925انصاف ( -صاف

 -)، بعیـد 13605مـاچین (  -)، چـین 11505باید ( -)، رباید8239کباب ( -)، آب7537ماست (
 -)، آب13647شـیر (  -)، شمشـیر 13623افسـر (  -)، سـر 13616روز ( -)، برفـروز 13610عید (

  )15390بار ( -بار)، در15319خراب (
  جناس زاید در وسط

   نازتو و سرکشیها به گردون 
 

   نیاز من و سجده بر آستان
 )2921(بیت    

نیــاز  -)، نــاز15379، 13614، 11986، 9661، 7525، 2926جــام (بیــت  -مــوارد دیگــر: جــم
  )15374بار( -)، بهار4784، 4077(

   جناس زاید در آخر
   خار من باغ بی گلبیا اي      

 
   من گلزارِسهی سرو من زیب 

 )4781(بیت    
)، 9665بـیش(  -)، بیشـتر 7536گلـزار (  -)، گل2905گه ( -)، گهی925دمی( -دم موارد دیگر: 

  )11974گرد ( -گردش
  و الحق جناس مضارع

   داستانبده ساغري گوش کن 
 

   راستانام از لب  که بشنیده
 )5566(بیت    

   کن پیشهمرا گیر از من کرم 
 

   کن شیشهنعی سنگ را اگر صا
 )2918(بیت    

، 927کـف (  -، دف)13614، 11979، 373جـام (  -)، نام246مستی (بیت  -موارد دیگر: هستی
جنـگ   -)، تنـگ 2913داسـتان(  -)، راسـتان 2911ور ( -)، گـر 2166نگفـتن (  -)، نهفتن3686

 -داد )،6439رنـگ (  -)، چنگ3356زهر ( -)، دهر3352کی ( -)، نی2930هی ( -)، می2922(
کـام   -جـام )، 4075پنـد (  -)، چنـد 4070دوش ( -)، نـوش 3703تنـگ (  -)، چنگ3702یاد (

، 4789گـوش (  -)، نـوش 4785ننـگ (  -)، رنـگ 11499، 4782کـی (  -)، می11976، 4082(
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 -)، گُـل 4815نیستی ( -)، کیستی4794بري ( -)، خري4792مرده ( -)، برده13609، 11989
ننـگ    -)، شـنگ 11503راغ ( -)، بـاغ 10822، 10818 ،10811دست ( -)، مست10809مل (

نامـه   -)، خامـه 13636سـوي (  -)، روي3612مسـت (  -)، اسـت 11988الف( -)، صاف11980(
نـام    -)، دام14855جنـگ (  -)، رنـگ 13661دسـت (  -)، اسـت 13658نـور (  -)، کور13648(
ــر14868رســت ( -)، بســت14866زور ( -شــور)، 14857( ــر ( -)، دی ــر  -)، پیــر15320غی گی
 -)، تـور 15334رخـت (  -)، تخـت 15332سـنگ (  -)، رنـگ 15326شست ( -)، جست15324(

  ).  15409مار ( -)، مور15368دار ( -)، خار15336مور (
  قلب بعض

  زنار نیست  فکرغم سبحه و 
 

  در کار نیست  کفرورع پیشکش 
 )13611(بیت    

  )4079ابر (بیت  -مورد دیگر: برآ
  تلمیحات و اشارات

  در پیش راه دراز مرا هست 
 

   زلف ایازکه گردش دهد مشک 
 )248(بیت    

  )536: 1373داستان زلف ایاز و عشق محمود به او د رادبیات فارسی معروف است. (شمیسا، 
  اگر دل رهایی نکوست  زالازین 

 
  آیین اوست  رستمکه آزردن 

 )2910(بیت       
  سام با رستم ایهام تناسب دارد.زال: استعاره از دنیا که در معنی پدر رستم و پسر 

جـم (جمشـید)،    -15338، 3383، 2911بیـژن،  -15335، 2911موارد دیگر: افراسیاب ، بیت 
ــاوس)،  -15379، 15330، 13621، 13614، 11986، 9661، 8001، 7525، 3352 ــی (کـ کـ
اش،  اسکندر و آیینـه  -15337، 3353رستم،  -15387، 15333، 3353دارا،  -15333، 3352
بهــرام،  -3354وشــنک (دختــر دارا، زن اســکندر)، ر -15331، 10814، 9660،  8000، 3354
ــه فالطــون -3687، ارســطو، 3687ســکندر،  -3685 ، 7997، 7524، 7517، 3687، و خمخان

ــدگی    -13621، 10816 ــمۀ زن ــر و چش ــوان) خض ، 13619،  8007، 7526، 4082، (آب حی
ــورا،  -15398، 15350، 15326، 13657 ــول،  -5567، 4791خیرالـ ــی  -4807آل رسـ عیسـ

، 7530سـاقی کـوثر،    -11972(استعاره از ساقی)، 15400، 4809(مسیح) و زنده کردن مرده، 
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خیراالنــام،  -15395، 7549، 7531(حضــرت محمـد)،   مصـطفی افضـل انبیـا، نبــی،    -13625
 ،13627، (و ذوالفقـارش)  مرتضـی، شـیرخدا  ،علی حضرت  -7550آل پیمبر،  -15327، 7546

ــلیمان ،  -15396، 15328 ــا)،  -13655،15400ســ ــتن،  -15321، 14864زال (دنیــ تهمــ
ــرو،  -15332کســـري،  -15325آدم،  -15321 ــدون،  -15333کیقبـــاد،  -15333خسـ فریـ
 -15413، نـور چشـم نبـی،    15386امام زمان،  -15336سلم و تور (پسران فریدون)،  -15334

    15412ج، خوار -15408اسفندیار،  -15397االمین،  روح
  اقتباس

  نه زان می که مخمور و مستم کند 
 

  ازان می که مست الستم کند 
 )371(بیت    

خداوند آدمیان را از صلب آدم بیرون آورد و به ایشان فرمود: الست بـربکم: آیـا مـن پروردگـار     «
 171 ۀ) قسمتی از آی75: 1373(شمیسا، ». شما نیستم؛ و آدمیان گفتند: قالوا بلی: آري هستی

  سورة االعراف است. 
    4810روحی فداك،  -7544، 4791موارد دیگر: ما عرفناك، 

  و هم صدایی آرایی واج
شاعر از این امکان زبانی نیز به وفور و به خوبی بهره برده است؛ بـه طـوري کـه در اکثـر ابیـات      

حتـی   هاي سروده شده در منظومۀ دلگشانامه تکرار یک صامت، تکرار یـک مصـوت و   نامه ساقی
  شود: تکرار چند صامت و مصوت دیده می

  بیا ساقیِ بادة پر طرب 
 

  ز هجر تو جانم رسیده به لب
 )243(بیت    

  به رویم ببین چشم رحمت مپوش           
 

  بده می به گفتار من دار گوش 
 )2514(بیت    

  مغنی به چنگت اگر چنگ نیست          
 

  سر جنگ دارم به من جنگ نیست 
 )3640(بیت    

  نیاز از من و ناز باید ز تو 
 

  ترّحم ولی باز باید ز تو 
 )4784(بیت    
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، 7528، 7520، 4782، 4079، 2930، 2916، 247، 244بیـت  » ب«، 4811» آ«موارد دیگر: 
، 3695، 3693، 3684، 2928» س«، 4077» ز«، 4793» چ«، 15324، 4782» پ«، 8239
3705 ،4070 ،4779 ،5566 ،7537 ،8003 ،8008 ،8242 ،9073 ،9655 ،9669 ،10822 ،

» ش«،15403، 15399، 15373، 14858، 13661، 13612، 13609، 13608، 11989
3354 ،3694 ،3695 ،3705 ،3707 ،4070 ،5549 ،5560 ،5566 ،8239 ،8242 ،9073 ،
» گ«، 15325، 13630» ك«، 2925» ص«،15399، 13606، 11989، 11497، 9665

، 9658، 4789، 4073، 4072، 2511، 371» م«، 7540» ن«، 15345،15353، 13630
10822 ،11973  

  تضاد (طباق)
کنند. شیوة آزاد در  تضادها از جمله مواردي هستند که الیۀ واژگانی شعر را به خوبی معرفی می

آوردن این تضادها بیشتر در استفاده از واژگان ساده و محسوس و ملموس است به طوري که از 
نتزاعی و تضادهاي دور از ذهن کمتر استفاده کرده و سـعی داشـته از کلمـات مربـوط بـه      امور ا

و خام و مـوارد مشـابه   اف، کهنه و نو، غم و شادي، پخته گري مثل: درد و ص حال و هواي ساقی
  استفاده کند. 

  به من ده ازان بادة خوشگوار 
 

  چو دشنام یار شیریناست و  تلخکه 
 )245(بیت    

   شراب دردچو دستم به  صافت به       
 

  رسد پا زنم بر سر آفتاب
 )4788(بیت    

گـرم   -، سرد2915نو  -، کهنه2905کین  -مهر ،13638 ،2509،8230شام  -موارد دیگر: صبح
پسـتی   -، اوج4798بیم  -امید، 3697سور  -، ماتم3689خام  -، پخته3356زهر  -شهد، 3924
 ،4788صـاف   -، درد5547شیشـه   -، سـنگ 4809 زنده -مرده،4808،9657خار  -، گل4801
ی معنـ  -، صـورت 7543اندکی  -، بسیار5563جوان  -، پیر5554دیوانه  -عاقل ،11501، 9654
، 13616، 13616، 13610، 8242روز  -شـب ، 8005جـوان   -، پیـر 7552زنـده   -، مرده7546

، 14856اد نـامر  -، مـراد 14855جنـگ   -، صـلح 13650شـاد   -، غم13623شاه  -، گدا13635
  .15381، 15341، 15340بهار  -خزان

  



                                 127                      1400(نقد زبانی و ادبی) سال پنجم، شماره هیجدهم  پاییز رخسار زبان  /  ...هاي نامه بررسی موسیقی ساقی

 

 

  تناسب
هاي  شود چراکه واژه گر می چینش واژگانی و جنبۀ موسیقیایی ابیات گاه به صورت تناسب جلوه

تـرین و   هـا تناسـب از اصـلی    نامـه  شـود؛ در ایـن سـاقی    هماهنگ و همسو در یک جا دیـده مـی  
هاي داراي تناسب مشاهده  اهی بیشتر واژهبیشترین صنایع ادبی است که در اغلب ابیات دو و گ

  گردد.  می
  روم  به گلزار باغ سخن می

 
  روم چو بلبل به سوي چمن می

 )249(بیت    
  بیا ساقی مست و می نوش آ 

 
  سبو شیشه در دست و بر دوش آ

 )4070(بیت    
، 4810، 4781، 3684، 3640، 3354، 2917، 2906، 2515، 2170، 247مـــــوارد دیگـــــر: 

5554، 7541 ،8237 ،8241 ،10815 ،11503 ،11974 ،11975 ،11989 ،13612 ،
14866 ،15341 ،15357 ،15362 ،15364 ،15377  

هاي تناسب در محـور عمـودي شـعر و     عالوه بر تناسب در هر بیت به صورت مستقل گاهی واژه
آالت موسـیقی  هاي مربوط به ساقی و می و باده یا  خورد مثالً واژه در ابیات متوالی به چشم می

  شود.   و مغنی و ... از این گروه کلمات است که تناسب در ابیات متوالی و پشت سرهم دیده می
  تکرار 

رسد عامل اصلی در موسیقی شعر تکرار اسست؛ به همین دلیل تمـام ترفنـدهاي    به نظر می«   
). آزاد 21: 1386(وحیدیان کامیـار،  » آید لفظی و حتی قافیه و وزن بر اساس تکرار به وجود می

تـر سـاختن    ویـژه تکـرار کامـل یـک واژه در بیـت بـراي غنـی       ه هاي مختلف تکرار ب نیز از شیوه
  موسیقی شعر خود بهره گرفته است.  

  بده می پیاپی پیاپی بده                 
 

  به من هی بده هی بده هی بده
 )2930(بیت    

  بهار است و در مست و دیوار مست            
 

  غنچه و بلبل و خار مست گل و
 )13612(بیت    

  کجا رفت حوا و آدم کجاست    
 

  کز آدم کند یاد آدم کجاست    
 )15325(بیت    
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هـاي واژة   در بسیاري از این ابیات تکرار واژگـانی بـا تکـرار همخـوانی ماننـد یکـی از همخـوان       
  کشند. تکرارشونده بار موسیقیایی شعر را بر دوش می

، 7537، 7528، 7523، 5564، 5563، 5558، 4787، 4071، 2165، 925، 923مــوارد دیگــر: 
8233 ،9658 ،9662 ،9669 ،10818 ،13609  

هـاي   هـا از بسـامد بـاالیی برخـوردار اسـت، آوردن کلمـه       نامه شیوة دیگر تکرار که در این ساقی
بـراي تأکیـد   المعـانی و   تکراري در آغاز ابیات پی در پی به منظور ساختن نوعی ابیـات موقـوف  

  بیشتر استفاده شده است.  
  مییِ ده که گردم سراپا چمن  

 
  ام خنده بر یاسمن زند غنچه 

 
  نه زان می که مخمور و مستم کند        

 
  ازان می که مست الستم کند

 
  سرا ازان می که گردم ترنم           

 
  به آغاز نامه به نام خدا        

 )372الی  370(ابیات    
و  2169)، (2165و  2164)، بیا سـاقیا ( 927و  926د دیگر: مغنی بیا، مغنی تو و ... (بیت موار 

)، مغنی فغانی، مغنـی کجـایی، مغنـی    2916و  2915)، بده بادة کهنه، بده بادة ارغوانی (2170
 4076)، تو و جام لبریز، تو و عالم ناز، تو و خنده بـر لـب (  3640و  3639، 3356به چنگت ... (

 5541)، بیا ساقی، بیا اي چراغ... (4781تا  4779)، بیا ساقیا، بیا ساقی، بیا اي گل... (4078تا 
، 7516بیا ساقیا، بیا اي فالطون ...، بیا اي ز هر ()، 5559و  5558)، بده می، بده باده (5542و 

 )، مئـی ده، بـده بـاده، مئـی ده،    7998)، بیا اي پري (7997، 7996)، بیا ساقی (7519، 7517
)، مئـی  11498تـا   11496)، سرت گـردم ( 10822، 10819، 10818، 10817می معنیم ده (

  در اول ابیات تکرار شده است.  » مئی ده«) در نه بیت متوالی 11508تا  11500ده (
  پارادوکس

  مکن نا امید از شرابم مکن 
 

  کبابم مکن آتش تربده 
 )4072(بیت    

  به تنگ آمدم  جام خالیاز  پر     
 

  به جنگ سپهر دو رنگ آمدم        
 )2922(بیت                      
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  )2916، 2907مورد دیگر: خزان در بهار داشتن (بیت 
  حسن تعلیل

  نمک بس که دارد میِ ناب تو 
 

  حالل است در کیش احباب تو
 )2172(بیت    

  ایهام
  ز سنگ فلک شیشۀ دل شکست 

 
  چه بخل این قدر مومیاییت هست

 )2917(بیت    
  مومیایی در ارتباط با شکست به معنی داروي شکستی و در بیت استعاره از می و باده هست.

  نالم چو نی  پردهندانم در این 
 

  بر احوال جم یا بر احوال کی
 )3352(بیت    

  پردة موسیقی - 2نه پردة آسمان  -1پرده ایهام دارد: 
  خرامت ز کبک دري دل ربود 

 
  ودبه ره بازآ بازآ این چه ب

 )4071(بیت    
، به راه باز آمدن اشاره به خارج شدن با ناز رفتن ساقی را به خرامیدن کبک دري مانند کرده

» باز«خواهد آهنگ در پرده نواخته شود؛ از طرفی  موسیقی از پردة خاص دارد که شاعر می
  تواند با ایهام تبادر یادآور پرندة شکاري باشد. دوم می

  م درست به می شیشه و ساغر و خ
 

  نمودند پیمان عهد نخست
 )13608(بیت    

  ایهام دارد به می الست و الست بربکم.
  ایهام تناسب

  مگیر  آهوبه این روبه پیر 
 

  به چنگش زبون است درنده شیر
 )2906(بیت    

  آهو به معنی عیب است ولی در معنی حیوان با روباه و شیر ایهام تناسب دارد.
  مدام  تو و خنده بر لب چو ساغر

 
  من و گریه در آستین صبح و شام

 )4078(بیت    
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نیز این ایهام با کلمۀ مدام دیده  11985م در معنی شراب ایهام تناسب دارد، در بیت مدا
  شود. می

  حسن طلب
  ز من گر گنه آمد از چوب تاك 

 
  ادب کن چو دردم میفکن به خاك

 )9663(بیت    
  طلبد. ساقی باده می شاعر با آرایۀ حسن تعلیل و حسن ادب از

  تشخیص
   که انجام هر کار از نام اوست

 
  سخن سرخوش از باده و جامِ اوست

 )373(بیت    
  پیاپی به دف سیلیِ غم رسید 

 
  ز هر سو دگر روي راحت ندید

 )3701(بیت    
  غجک را قضا گوشمالی که داد 

 
  نه طنبور دارد نه قُبز به یاد

 )3702(بیت    
سر برآوردن )، 922خراشیدن دل از نواي موسیقی ()، 370یاسمن (بیت خنده زدن غنچه بر 

)، گوش دادن جهان بر آواز شاعر 15366، دکان طرب گشادن روزگار ()13604بنفشه با سبزه (
  )15407)، ظفر در رکاب امام زمان شاطري کردن (15382(

  گیري نتیجه
نامه را  در اغلب موارد مغنّیوي  ست،هاي آزاد در میان اشعار حماسۀ دینی ذکر شده ا نامه ساقی

نامه آورده و گاهی هر دو را در هم ادغام کرده است. مضامینی از قبیل: درخواست  بعد از ساقی
گالیه از اوضاع جامعه،  از ساقی و مغنی، توصیف باده با ترکیبات و استعارات متنوع؛

ی موسیقی و ... از موارد هاي آوای الزمان، آالت و دستگاه الشّکوي، مدح حضرت صاحب بثّ
  ست.او هاي نامه برجسته در ساقی

بیت سروده شده است.  497و » متقارب مثمن محذوف (مقصور)«هاي آزاد در بحر  نامه ساقی
درصد، ردیف  08/71هاي آزاد داراي ردیف هستند که از میان ردیف فعلی  نامه درصد ساقی 32

، در مورد قافیۀ ابیات باشد صد میدر 43/5و ردیف اسم و صفت  49/23حرف و ضمیر 
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با » ر«% ابیات داراي قوافی فعلی هستند. حرف روي 12/20% قوافی اسمی و 88/79 نامه ساقی
  مورد تکرار بیشترین بسامد را دارد. 138

ها و ترفندهاي بدیعی از بسامد  ها از نظر سطح آوایی و استفاده ازآرایه نامه اشعار آزاد در ساقی
ار است در عوض در زمینۀ ساختار نحوي و دستوري به سادگی و استفاده از باالیی برخورد

کلمات و جمالت کوتاه و روشن گرایش دارد. استفاده بیشتر شاعر از کنایات و اشارات و کنایی 
  تر اینگونه اشعار است.  ها نشان از مخاطبان عام نامه بودن ساقی

  
   منابعفهرست 

ق، دلگشانامه (خطی)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد  1131آزاد بلگرامی، میرزا غالمرضا، 
  مجلس شوراي اسالمی. 

، دیوان نامه 1131آزاد کشمیري، میرزا ارجمند محمد خلف ابوالقاسم عبدالغنی بیگ مت، 
  دلگشا (خطی)، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران. 

  ات خیام.انتشار ،، آنندراج، تهران1363پادشاه، محمد، 
، زیر نظر غالمعلی 4، دانشنامۀ جهان اسالم، ج »حملۀ حیدري«، 1389جاللی پنداري، یداهللا، 

  . 213 -209رف اسالمی، ص ابنیاد دایرة المع ،حداد عادل، تهران
نامه با تأکید بر دو نمونه گذشته و معاصر،  ، مالحظاتی در ساختار ساقی1385جوکار، منوچهر، 

  .122 -99، صص 12و  13اره هاي ادبی، شم پژوهش
  انتشارات مرکز.  ،، درآمدي بر هنر و اندیشۀ فردوسی، تهران1372حمیدیان، سعید، 
پژوهشگاه علوم  ،، چاپ اول، تهران1، قلمرو ادبیات حماسی ایران، جلد 1381رزمجو، حسین، 

  مشهد، سخن گستر. ،انسانی و مطالعات فرهنگی
انتشارات ،خیال در شعر فارسی، چاپ پنجم، تهران، صور 1372شفیعی کدکنی، محمد رضا، 

  آگاه.
  . آگاه ،، موسیقی شعر، تهران1370، ـــــــــــــــــــــــــ 

  .نشر اختران ،، تهرانزمینه اجتماعی شعر فارسی، 1386،  ـــــــــــــــــــــــــ
عجم، ، المعجم فی معاییراالشعارال1360شمس قیس رازي، شمس الدین محمد بن قیس، 

  انتشارات زوار.  ،تصحیح عالمه قزوینی و مقابله مدرس رضوي، تهران
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  .انتشارات فردوسی ،، فرهنگ تلمیحات، چاپ چهارم، تهران1373شمیسا، سیروس، 
  انتشارات فردوسی.  ،، آشنایی با عروض و قافیه، چاپ یازدهم، تهران1374ـــــــــــــــ ، 
انتشارات  ،ه بدیع، چاپ چهارم از ویراست سوم، تهران، نگاهی تازه ب1390ــــــــــــــ، 

  میترا. 
  انتشارات امیرکبیر. ،، حماسه سرایی در ایران، چاپ اول، تهران1333صفا، ذبیح اهللا، 

 ،بخش سوم)، چاپ چهارم، تهران -،تاریخ ادبیات در ایران (جلد پنجم1373، ــــــــــــ 
  انتشارات فردوس.

سرایان)،  ها و احوال و آثار ساقی نامه ، تذکرة پیمانه (در ذکر ساقی1368گلچین معانی، احمد، 
  کتابخانه سنایی.

 - 69نامه، مجلّه سخن، سال یازدهم، صص  مغنی -نامه ، ساقی1339محجوب، محمد جعفر، 
79.  

  نشر فضا، چاپ اول . ،، پیوند موسیقی و شعر، تهران1385مالح، حسنعلی، 
  زرین. ،شعر و ادب فارسی، تهران، 1364العابدین،  مؤتمن، زین

ق، 939بدایع االفکار فی صنایع االشعار، ، )1369( ،کمال الدین ،واعظ کاشفی سبزواري
  مرکز. نشر ،تهران اول، چاپ ،الدین ویراسته و گزارده، کزازي، میرجالل

شناسی، تهران، انتشارات سمت، چاپ  ، بدیع از دیدگاه زیبایی1386وحیدیان کامیار، تقی، 
  شم.ش

). حدایق السحرفی دقایق الشعر، تصحیح عباس 1362الدین عمر کاتب بلخی. (وطواط، رشید
  .کتابخانه سنایی و کتابخانه طهوري ،اقبال آشتیانی، تهران

، تاریخ نقد جدید، ترجمه سعید ارباب شیرانی، چاپ اول، 1374، 2، ج 1373، 1ولک، رنه، ج 
 انتشارات نیلوفر.  ،تهران

 


