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 بازتاب چهره ساقی در کلیات شمس موالنا

 فرید حائز

 ه آزاد اسالمی واحدآستارادانشگا -دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد

 (نویسنده مسئول)دکتر احمدرضا نظری چروده

 (نویسنده مسئول)آزاد اسالمی واحد آستارا ا ایرانسی دانشگاه استادیار گروه زبان و ادبیّات فار

 چکیده

شود تا با سیر تحوّل معنایی از ها و کلمات از دنیای حقیقی و محسوس به عاریت گرفته میدر گسترة عالم عرفان، واژه      

صوفیّه و شعرای عارف مسلک، . ندصورت به سوی تشبیه، مجاز و استعاره، بیانگر حاالت و خواستِ گویندگان و شاعران باش

برای بیان عواطف و احساسات درونی و معنوی و نشان دادنِ عشق و محبّت الهی، از الفاظ و کلماتی که به صورت کنایه و رمز 

عار اند تا به دستاویز کالم و واژه، منظور خود را از شراب و خَمر و باده و می که در اششود بهره و سود جستهبه کار برده می

در عرفان، عروج از لفظ به معنا و سیر صعودی از عبارت به اشارت، از طریق . غیرعرفانی نیز به کار برده شده است، بیان نمایند

گیرد که مبنای آن انسان است که با تحوّل و ارتقای وجودی به ادراک حقایق در هر شهود باطنی و رؤیت درونی صورت می

-غزلیّات شمس، از طریق دریافتِ باطنی و راه بردن به اشارت، با عدم نفی ظاهر و عبارت، حجاب موالنا در. شودمرتبه نایل می

-اش با دنیای نامرئی و جهانِ غیب پدیدار میبدین ترتیب، اتّصال روحِ عارفانه. شودهای ظاهر را دریده، به عالم ق دس وارد می

طلبد خواره، جام می را تنها از دست ساقی خویش میخوار و شرابباده». فتشود که البتّه این را با استمداد از پروردگار باید یا

عاشق . ای نامحرم ستاند، دیگر آن مستی را بر وی نخواهد بخشیدای از دست بیگانهداند و اگر بادهو جز آن را بر خود حرام می

وق دیگر جز او، قبول ندارد؛ بنابراین در این نیز، بادة عشق و محبّت را تنها از جانب معشوق خویش انتظار داشته و از معش

مقاله چهره ساقی را از جنبه های مختلف مثل خویشکاری ها، نام های ساقی، مورد بررسی قرار داده ایم و نتیجه این تحقیق 

 .مبتنی بر این امر است که ساقی در دیوان شمس چهره ای خدا گونه و پیروار دارد

 .ی، موالنا، غزلیّات شمس، ساقی، دریافت باطنی، تجلّیشعر عرفانی فارس :هاکلیدواژه

 مقدّمه -4

اند، و یاد کرده موالناالدّین، دوستاران و یاران او، از او به لفظ ی مثنوی مردی است به نام محمّد با لقب جاللآفریننده

مثنوی و لقب موالنا به صورت عام کند که پیش از موالنا، نام الدّین طشتی نقل میالعارفین از قاضی نجمافالکی در مناقب

-چون نام مثنوی گویند، عقل به بدیهه حکم می... چون به حضرت موالنا منسوب شد، خاص گشت»رفته، امّا به کار می

، و افالکی خود (035: 4911افالکی،)« ...شودچون نام موالنا گویند، حضرت او مفهوم می... کند که مثنوی موالناست،

شود، شمس ای به موالنا میهم هر جا اشاره مقاالت شمس تبریزکند، و در یاد می موالنابا همین لفظ  جا از اونیز همه

داد، حتّی در ی سروری و مرشدی میبه دلیل شخصیت ممتازی که از روزگار جوانی به موالنا وجهه. نامدمی موالنااو را 

که  ":گویدکردند، و افالکی مینیز خطاب می خداوندگارا را زمانی که هنوز پدر او بر کرسی تدریس و ارشاد بود، موالن

     (9: 4901فروزانفر،) ".این خطاب را نخست پدر برای او بر زبان آورده است

 ساقی .4-4

اند، عشق روح را کسانی که به عشق ازلی معتقد بوده. مستی روح در ازل به واسطۀ دیدن روی ساقی یا معشوق بوده است»

در . اندو دربارة نظر اوّل به روی معشوق یا ساقی الست سخن گفته... انددگار قبل از ورود به این عالم دانستهنتیجۀ دیدار پرور

« تواند بار دیگر ساقی یا معشوق را ببیندحقیقت از برکت همین نظر است که روح بینا شده و در این جهان می

ستاند تا او به عقل جزوی است که هوش و خرد از عاشق میای جلوة رخسار معشوق چونان باده (.191: 4935پورجوادی،)

نوشد و تا رخسار معشوق نباشد وی باده را به عشقِ روی محبوب و به کام رخ او می. نتواند در پی شناخت معشوق برآید

 .داردنوشی را خوش نمیعاشق، باده
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-باشد، خاصیت انعکاسنیز که متشکّل از آب می« باده»نماید و ها و صور اشیاء را منعکس میبه بهترین شکل جلوه« آب»

، جلوة رخسار خود را بر می گلگون متجلّی .کندمعشوق آنگاه که جام لبریز از باده را بر عاشق سقایت می. دهندگی را داراست

انعکاس رخ که  در واقع. نمایاند تا باده را از سرخی آن، روشن و نورانی سازدو منعکس ساخته و رنگ رخسار را بر باده می

و گاه مظاهر هستی و « دل عاشق»و گاه « ساقی ازل و معشوق حقیقی»است، بر جام می و باده، که « تجلّی حق»همان 

سازد تا عاشقِ باده با نظارة تجلّی و روشنی رخسارة معشوق در تر میاستعدادات وجودی آنها مراد است، باده را گیراتر و نوشین

 :«باده»مست گردد نه از « ة رخباد»آن، به یک جرعه از 

 .حضرت خداوندگار در بسیاری از ابیات موضوع عشقِ به ساقی را مطمح نظر قرار داده است

 باده بیاور که برآنیم همه! ساقیا

 
 که به جز عشقِ تو از خویش بِرانیم همه 

 (3/ 4164: 4933مولوی،)                  

می، شراب عرفانی یعنی معرفت و حقایق روحانی است که خداوند بر دل و جانِ آدمی  منظور موالنا از ساقی، حق تعالی و از

 :داندگوید واجب االطاعه میاین است که توجّه صرفِ او به ساقی است و آنچه را او می. ریزدفرو می

 جام بر دست به ساقی نگرانیم همه

 

 «همه را جمله به تاراج دهم»: گفت ساقی

 

 ود و زیانیم همهفارغ از غصّۀ هر س 

 (4/ 4164: همان)                             

 که چنانیم همه! همچنان کن، هله ای جان

 (1/ 4164: همان)                             

باده و شراب، برای عاشق آن چیزی است که او را مست کند، خواه شراب . کنندة اوستو معشوق و متعلّقاتش، شراب مست 

باشند، خود معشوق و خواه گل و سبزه و طبیعت و خواه نغمۀ جویبار؛ امّا عالوه بر آنها که در حکم باده و شراب می آبگون،

سازند؛ چرا که هرچه در هستی و کائنات است جزو گردند و او را مست و الیعقل میعاشق می« شراب و بادة»متعلّقات او نیز 

به این سبب هر چه در عالم هستی یافته و موجود گردیده است باده شده و او را  رود ومتعلّقات معشوق حقیقی به شمار می

 :سازدمست می

 خوار ماننوشد هر میی مست دُردیمی

 

 مستان می ما را هم ساقی ما باید

 

 منقار ماخور زِ دست شه خورد، مرغ خوش 

 (293/ 4: 4933مولوی،)                     

 کند شاید با آن همه شیرینی گر ترش

 (293/ 9: همان)                              

  

 
  

 بحث و بررسی -1

منبع اصلی این تحقیق، قاعدتاً باید نسخۀ کامل و . پردازدمقاله حاضر، به بررسی موضوعِ ساقی در غزلیّات شمس تبریزی می

اگر قرار شود »باشد، امّا [ 11/ مقدّمه: 4933ی،مولو/ شناس قرون و اعصارترین مولویبزرگ]ده جلدی مصحَّحِ استاد فروزانفر 

شناسی، این شناسی و قراین نسخهها حذف شود، زیرا به دالیل سبکغزل% 23نقدی عمالً بر آن چاپ وارد شود، شاید .. .که

ر یک سوّم که گزینش و تفسی« غزلیّات شمس تبریز»بنابراین، کتابِ . (493/ مقدّمه: 4933مولوی،)« امر اجماالً مسلّم است

. ک. ر/ شده استدر عُرفِ خاندان موالنا و سلسلۀ مولویّه در روزگارانِ پس از موالنا، با همین عنوان شناخته می]دیوان کبیر 

اندوماخذ این تحقیق آن را منتشر نموده. ش4933است و دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی در سال [ 19/ مقدّمه: 4933مولوی،
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و نیز مضامینی که درین شبکۀ « ساقی»های مادّی و صوریِ حده، ویژگیهایی علیاله، در قسمتدرین مق.قرار گرفته است

نامهای ساقی، مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است؛ سپس در  ،ساقی، خویشکاری هاویژگی های : معنایی قرار دارند همچون

 .ایمعالَم معنا، گِردِ خبایا و زوایای این موضوع برگردیده

 بازتاب چهره ساقی در غزلیات شمس. 1-4

 خویشکاریها.1-4-4

 باده گردانی.1-4-4-4

موالنا . باده گردانی غالباً از مهمترین وظایف ساقی بوده است؛ این سنت دیرینه در ادبیات عرب وایران بازتاب پیدا کرده است

 :می گوید

 ریز بر جان ساقیاآن جام جان افزای را بر من از کجا، پند از کجا؟ باده بگردان ساقیا

 (.433: 4933مولوی،)   

 :شیرین سخن شیراز می گوید

 که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها اَال یا ایُّها الساقی اَدِرکَأساً و ناوِلها

 (.4: 4963حافظ،)   

ساده آمد، لیکن در این  جام باده را به گردش آور و با دست خود آن را بده، چه عاشقی نخست به نظر سهل و ،هان ای ساقی

 .راه دشواریها پیش آمد

 :موالنا باز در دیوان شمس گوید

 بدان می این قضایا را بگردان بیا ساقی می  ما را بگردان

 شراب پاک باال را بگردان قضا خواهی که از باال بگردد

 را بگردان« اال»گیر و « ال»مر اگر من محرم ساغر نباشم

 چو فرمودی مرا، جا را بگردان گنجمشرابی ده که اندر جا ن

 (.331: 4933مولوی،)    

 باده نوشِ عذرخواه را معذور داشتن. 1-4-4-1

 زساقی بادة منصور خواهم مرا بویی رسید از بوی حّالج

 من از خود خویشتن را دور خواهم بیا نزدیکم ای ساقی، که امروز...

 «معذور خواهم تورا»:مرا گوید «مرا معذور می دار»:اگر گویم

 (.342: 4933مولوی،) 

 بی محابا شراب دادن. 1-4-4-9

 :دیگر از وظایف ساقی بدون ترس و هراس می دادن به باده نوشان است

 تا نماند هوشیاری، عاقلی اندر جهان مدام اندر مدام ،بی محابا در ده ای ساقی

 لقۀ دیوانگانسرد باشد عاقلی، در ح یار دعوی می کند، گر عاشقی دیوانه شو

 ور درآید عاشقی، دستش بگیر و در کشان «کار دارم، راه نیست»:گر در آید عاقلی گو

 (.331: 4933مولوی،)     

باده خوار و شراب خواره، جام می را تنها از دست ساقی خویش می طلبد و جز آن را برخود حرام می داند و اگر باده ای از 

عاشق نیز، بادة عشق ومحبت را تنها از جانب معشوق . یگر آن مستی را بر وی نخواهد بخشیددست بیگانه ای نامحرم ستاند، د

نیز از جانب معشوق برای او در حکم « نیش»بدین سبب است که. قبول ندارد  ،خویش انتظار داشته و از معشوق دیگر جز او

در . می داند« می»با عشق می نوشد و برتر از عاشق آن را  ،زهر و شرر سقایت کند ،بوده و اگر به جای باده ومی« نوش»

را در خود نهفته دارند، شراب و بادة عاشق می باشند و از آن جهت « می عشق الهی»جهان هستی تمامی اعیان و ظهورات که
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لی ق)این آفریده ها عاشق را سرمست و بیقرار می کنند که تنها از جانب معشوق حقیقی و خداوندگار هستی آفریده شده اند

 (.419: 4935خوش سلیقه، ،زاده

 بی صَرفه مَی دادن ..1-4-4-1

بی صرفه می دادن به . از اهم وظایف ساقی، یکی این است که به مستان باده خوار، به عدل شراب نوشاند تا برکسی ستم نرود

 .معنی بی کم وکاستن شراب دادن است

 ین یک دو سه پیمانهاز بحر چه کم گردد ز امروز می باقی، بی صرفه ده ای ساقی

 خواهی که یکی گردد بشکن تو دو پیمانه در باده دوی نبود ،پیمانه و پیمانه

 (.4413: 4933مولوی،) 

 :در تاریخ بیهقی در شراب خواری مسعود در باغ پیروزی آمده است

. (9/335ج: 4913بیهقی، .)دنگاه دارند و ساتگینها برابر کنند تا ستم نرو« عدل»: امیر گفت. و ساتگین روان ساختند...

 :حافظ نیز به جام عدل اشاره کرده است

 غیرت نیاورد که جهان پربال کند ساقی به جام عدل بده باده تا گدا

 (.231: 4963حافظ،) 

 

 پیمودن پنج پیمانه به یک پیمانه ..1-4-4-0

ساقی قصوری نماید و دیر به مجلس مستان آن در حالتی است که . دیگر وظایف ساقی، قصور ساقی است نسبت به باده نوشان

 .بیاید، و خماری باده نوشان را دریافته باشد، آنگاه ساقی به جای یک پیمانه دادن باید پنج پیمانه به می خواران بنوشاند

 بپاااایما پنج پیمانه، به یک پیمانه ای ساقی چو بیگه آمدی باری، درآ مردانه، ای ساقی

 ای ساقی ،پس آنگه گنج باقی بین در این ویرانه فرش میران کن ز جااام باد عرشی، حصار

 (.4213: 4933مولوی،) 

 تغییر دادن جای باده نوشان. 1-4-4-1

 چو فرمودی مرا، جا را بگردان شرابی ده که اندر جا نگنجم

 (.331:همان)    

 .از مکان رهایی یابم حال که به من فرمان دادی جای خویش را تغییر دهم، مرا شرابی ده که: یعنی

 حریفانه مَی دادن. 1-4-4-5

 کاندرین دایره چون پرگارم من ز پرگار شدم وین عجب است

 «!اینک به گرو دستارم»گفتم «!حریفانه بده»ساقی آمد که 

 (.334: 4933مولوی،)   

/ 195ذیل غزل : 4935دکنی،شفیعی ک)شّتّولی:پولی که به عنوان دستخوش یا شتل از قماربازان گیرند، در لهجۀ کدکن

1.) 

« از دست رفتن ،از دایره برون رفتن»، این تعبیر را به معنی 223،در فرهنگ نوادر دیوان شمس ،استاد فروزانفر: از پرگار شدن

« از پرگار افتادن»را با تعبیر «از پرگار شدن»شاید بتوان . حدس استاد درست است و دقیق .گرفته اند و به شاهد همین بیت

امالک ایشان موقوف مانده است و اوقاف اجداد آباء ایشان هم از پرگار افتاده و ط ر ق و سُبُل »:ر این عبارت بیهقی یکی دانستد

شفیعی )«حواسّ خمسه از کار بشده و اعضاء سبعه از پرگار بیفتاده»:یا این عبارت راوندی در راحۀ الصدور« آن بگردیده

 (.334:کدکنی،همان

 و رجاخوف  ..1-4-4-3
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در لغت به معنی بیم وامید است ولی در اصطالح صوفیه حالتی است مبان بیم وامید که سالک از یک سوی باید در نهایت  

دقت و با خوف از خداوند طریق سلوک را ادامه دهد و از همۀ وساوس و خطرات خود را برکنار نگاه دارد و هموارهنسبت به 

از سوی دیگر در عین حال باید همواره به رحمت الهی و عنایت حق تعالی امیدوار  ...نتیجۀ اعمال نیک خویش بدبین باشد

 (.455: 4935شفیعی کدکنی،)باشد

 :نیز می گوید

 تو نه ای ز جنس خلقان، تو زخلق آسمانی زگزاف ریز باده که تو شاه ساقیانی

 (.4234: 4933مولوی،) 

 رطلِ سَقّاهُم ربُّهم پیمودن. 1-4-4-3

وار از ساقی بخواهد بنابر میل آنان عمل نماید، ساقی با در نگریستن  به باده خوار و جایگاهش دعوت اورا اجابت اگر باده خ

 .ساقی البته که اجابت خواهد کرد ،بنابر اتفاق اگر یکی بخواهد ساقی شراب سر خم را به او بدهد و دردی نپیماید. خواهد کرد

 باااستان می چون زر مرا دهزمن  هال ساااااقی بیا ساااااغر مرا ده

 33چو خم را واکنی سر، سَر مرا ده به حقّ آن که در ساااار دارم از تو

 مااااارا ده آن وآن دیگر مرا ده به دیاااااگر کس مده آنچم نمودی

 ناااااهان از مومن و کافر مرا ده رطلی شگرف است «سقاهُم رَبُّهُم»...

 (.4413: 4933مولوی،) 

 

 ساقی نباید جور کند  ..1-4-4-45

 «بی صرفه می دادن»رجوع شود به 

 تا کی دوران بینی؟ ،در دور درآ بنشین نک ساقی نی جوری، در مجلس او دوری

 (.4226 :همان) 

 

 «ساقی عادل»ساقی بیجوری   ..1-4-4-44

است؟ اگر هم او چنین قصدی  از خط های جام به کار برده« خط جور»در مورد ساقی با توجه به  ،آیا موالنا بی جوری را

خویش نظری به خط جور « جام عدل»ظاهراً حافظ نیز در . می افتیم« خط جور»نداشته است، ما امروز بی اختیار به یاد 

 .داشته است

 غیرت نیاورد که جهان پر بال کند ساقی به جام عدل بده باده تا گدا

 (.4/1-4226: 4933شفیعی کدکنی،) 

 ی  دادنگزافه مَ..1-4-4-41
 .از تعقل و اندیشیدن باز دارد« خارج از حد»گاهی ساقی وظیفه اش ایجاب می کند تا عقل سالک را با شراب دادن 

 ما از کجا او از کجا ،گردن بزن اندیشه را می ده گزافه ساقیا تا گم شود خوف ورجا

 (4933،43/4مولوی،)  

                                                           
ایدُردیخواراندعامیکندکهروزیبرسدکهرحافظب.شرابسریعنیشرابیکهدُردینداشتهباشدوزاللوصافباشد 97

.دصافبنوشن

(. 2 :8 13حافظ،)کهصافیبادعیشدُردنوشان/درینصوفیوشاندردیندیدم
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 مَی بَر سَرِ مَی دادن ..1-4-4-49

کسی است که به باده نوشان  مهلت ندهد تا یک دم به تعلقات دنیوی بیندیشند و زین سبب می پشت می به ساقی هوشیار 

 .باده نوشان می دهد، تا از عشق و استسقای ساقی امان نیابد

 کو سر که تا شرحی کنم از سر ده صهبای تو تو مهلتم کی می دهی، می برسر می می دهی
 یک دم نمی یابد امان از عشق و استقسای تو این رطل گرانمن خود که باشم، آسمان در دور 

 (.4169: 4933مولوی،)   

 مَی گردانی و تغییر دادن قضای الهی. 1-4-4-41

 .گاه وظیفه ساقی این است که با شراب گردانی قضاهای الهی را بگرداند

 بدان می این قضایا را بگردان بیا ساااقی می ما را بگردان

 شااااراب پاک باال را بگردان از باال بگرددقضا خواهی که 

 (.331: 4933مولوی،)    

 

 نام های ساقی. 1-1-4

 باده رسان .1-1-4-4

 به ماده از بَنان تو، شراب ارغوانی را اال ساقی به جان تو، به اقبال جوان تو

 (.432:همان) 

 :حافظ گوید

 ن را شکر در مجمر اندازیمنسیم عطر گردا شراب ارغوانی را گالب اندر قدح ریزیم

 (.341: 4963حافظ،) 

 

 باده گردان. 1-1-4-1

 نشان درد اگر خواهی بیا بنگر نشانی را بگردان بادة شاهی که همدردی وهمراهی

 (.432: 4933مولوی،) 

 

 جان جانان. 1-1-4-9

جان را می پروراند و تقدیم  ،ز عمق جانموالنااحساس عمیق و آتشین خود را نسبت به ساقی به زیباترین وجه بیان می کندو ا

 .فی المثل فراتراز جان چه می تواند باشد.ساقی می کند

 ساقیا ،گدا رویی مکن، در بزم سلطان ،بوجَه ما نامدیم از بهرنان ،ای جان جان جان جان

 (.433:همان) 

 دستگیر عاشقان.  1-1-4-1

 .که گاه از شرم و حیا، از ساقی پنهانی شراب طلب می کنند ساقی همواره دستگیر عاشقان است، همان باده خوارانی

 پیش آر پنهان، ساقیا ،دور از لب  بیگانگان ای دستگیر عاشقان ،بردست من نه جام جان

 (.433: همان) 

 

 دستگیر مستان و تشنگان مخمور  .. 1-1-4-0
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 33مستان ،دل را ز وفای مست ای ساقی و دستگیر مستان

 بس تشاانه شدند می پرستان خمورای ساقی تشنگان م

 (.339: همان) 

 

 دشمن شرم وحیا ..1-1-4-1

 ی خندان ساقیاپیش آ ،تا بخت ما خندان شود برخیز ای ساقی بیا، ای دشمن شرم وحیا

 (.433: 4933مولوی،) 

 .شرم و حیا را از آن دور می کند ،دشمن شرم وحیا یعنی اینکه با شراب پیمایی به باده خواران
 ، ساقیاداری، یک قدح بر شرم افشانور شرم  رو سخت کن ای مرتجا، مست از کجا، شرم از کجا

 (.433: همان) 

 

 ساقی باقی  ..1-1-4-5

 رو، ای ساقی باقی درآ ،ای جان مرگ اندیش کنجی نشین! ای دیوغم ،آمد شراب آتشین

 (.432:همان) 

 

 ساغر شش سو دهنده. 1-1-4-3

 ، چه کسستمچو شدم مست، ببینی چه کسستم بده آن ساغر شش سو تو مپرسم که کیی تو

 (.314: همان) 

 

 سرده. 1-1-4-3

 .سردستۀ باده خواران کنایه از ساقی است 

 هَلَه ای سردِهِ مستم برهانم به تمامت چو من از خویش برستم ره اندیشه ببستم

 (.231: 4933مولوی،) 

 ردِهِ مخمور به خمّار در آمدوان س باردگر آن مست به بازار در آمد

 (.141:همان) 

از این بیت چنین مستفاد می گردد که ساقی گاه خود مخمور است و از پی زایل کردن خمار شراب به میخانه وارد می شود، 

ش بلبل خو: چون. موالنا در این غزل صفت های بیشماری را مغافصۀً برای ساقی ذکر می کند. به معنی میکده است :خمّار

حیدر  ،دست مسیحی، هدهد پرخون شده نقار، ویران شده دستار، لولی شب دزد، دولت بیدار، شه دُربار، الحان

 . سیه روی، بی حرف، سخن گستر بی لب، آن مستی بسیار،کرّار

را در این غزل را باید جزو منحصرترین غزلهای موالنا از جهت ذکر اوصاف ساقی دانست و در حقیقت آرایۀ تنسیق الصفات 

 .همۀ ابیات تکرار کرده است
 کان بلبل  الحان به خمار در آمد همه، پربار چرا شد؟ ،سرهای درختان

 مستانه و یارانه که آن یار در آمد یک حملۀ دیگرهمه در رقص در آییم 

                                                           
 .یعنی مگیرو مَسِتان: فعل نهی از ستاندن   98
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 کز بهرنثار آن شهِ دُربار در آمد یک حملۀ دیگر همه دامن بگشاییم

 کز مصر چنین قند به خروار در آمد یک حملۀ دیگر به شکرخانه درآییم

 زیرا که چنین دولت بیدار درآمد یک حملۀ دیگر بُنۀ خواب بسوزیم

 کان لولی شب دزد به اقدار در آمد یک حملۀ دیگر به شب این پاس بداریم

 در عربده، ویران شده دستار درآمد یک حملۀ دیگر برسان باده که مستی

 کان هدهد پرخون شده منقار درآمد میک حملۀ دیگر به سلیمان بگرایی

 از دست مسیحی که به بیمار درآمد این شربت جان پرور جان بخش چه ساقی است
 کاقبال تو چون حیدر کرار درآمد اکنون بزند گردن غم های جهان را

 کان شادی و آن مستی بسیار درآمد دارالحرج امروز چو دارُالفَرَجی شد
 بی حرف سیه روی به گفتار درآمد ستربی لببر بند لب اکنون که سخن گ

 (.141: 4933مولوی، ) 

 :در غزل مطلع

 ای مطربان ای مطربان دفّ شما پر زر کنم ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم

 (.346: مولوی،همان) 

 

 :می گوید( ساقیان)باز از سَر دهان ..1-1-4-45

 تا هر دهان خشک را جفت لب ساغر کنم دهانای سردهان ای سردهان بگشاده ام زان سر 

 (.346:همان) 

شهر واستاد دهر بود مگر ( تصنیف ساز)هم چنان منقول است که کمال قوال که مصنف »افالکی در باب این غزل نوشته است 

م اجرت چیزی در حدود مفهو)مرا درین سماع چه مقدار قوال اندازی  ،عجب»در سماع دوستی در ضمیرش گذشته باشدکه 

بستان در »همانا که حضرت موالنا، از روی زمین مشتی خاک برگرفته در دف او ریخت که « خواهد بودن؟( قوالی وآواز خوانی

: 4931افالکی،)ای عاشقان ای عاشقان: واین غزل را سرآغاز کرد وگفت .در حال دید که دفش پر زر گشته بود« دیده کن

مولوی از ساقی به . (4/101: همان)شد و می نالید و این نکبت بی ادبی را باز گفت عاقبه الحال کمال بیچاره کور(.4/101

می ( شراب فراموشی آور)عناوین مختلفی یاد کرده و در این غزل بالفاصله بعد از بیت فوق او را قلندر دل من که می مُذهِل 

 کنایه یاد نموده است به« دل قلندر من»به عبارت دیگر از ساقی به تعبیر .خطاب نموده است ،دهد

 سر مرا ده.  1-1-4-44 

 .زیرا زالل است و دُردی ندارد ،یعنی شراب سرخم را به من ده

 که من از عربده نا گه قدحی چند شکستم به غضب روی مگردان ،هَلَه ای سردِهِ

 (.314 :همان) 

 ی ساقی خمار منتو سرده و من سرگردان ا خواهم که باشی این زمان « امانم ده به جان»گفتم 

 (.394: همان) 

 مسلمانان! مسلمانان! مسلمانان! مسلمانان !سراندازی! سراندازی!سراندازان! سراندازان

 (.4213:همان) 

 قلندر دل من .  2-2-4-42

ای شخصی که به تعلقات ظاهری و قرار داده .قلندر در تعبیرات مولوی و عصر او غالباً به معنی شخص است. دل قلندر من 

از عصر موالنا به بعد این کلمۀ قلندر شیوع بیشتری می یابد ولی قبل از موالنا و عصر  .رایج اجتماعی دلبستگی وپیوندی ندارد
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بلکه به معنی محلی بوده است که این گونه اشخاص در آن سکونت داشته اند و به آن   .قلندر به معنی شخص نبوده است ،او

 ،این گونه افراد را به جای قلندر ،همین مناسبت در شعر و نثر فارسی قبل از عصر موالنابه . جا رفت وآمد می کرده اند

. در عصر موالنا نیز هنوز نشانه هایی از این کاربرد را می تواند یافت .یعنی منسوب به محل قلندر. قلندری می خوانده اند

اشخاص قلندری و در مورد مکان قلندر به کار برده در مورد  ،همه جا ،سعدی در نسخه های کهن ومعتبر گلستان و بوستان

 (.543 -545: 4935شفیعی کدکنی،.)است

 پدر گو ز خیرش فرو شوی دست پسر کو میان قلندر نشست

 (.9431بیت/ باب هفتم: 4963سعدی،) 

 :و در گلستان می خوانیم

 :4913،سعدی)«و وارث با قلندران نشستهدو کس را حسرت از دل نرود و پای تغابن از گل برنیاید؛ تاجر کشتی شکسته »

 (.باب هشتم/431

 :مثال دیگر

 سردِهِ بزم سرخوشان گردم سَرخ مّ رحیق بگشایم

 (.313: 4933مولوی،) 

 .بین سَرِخم وسرده تناسب برقرار است

 تو سرده و من سرگردان ای ساقی خمّار من گفتم امانم ده به جان، خواهم که باشی در امان

 (.394: همان) 

 کوسر که تا شرحی کنم از سرده صهبای تو تو مهلتم کی می دهی، می بر سر مَی می دهی

 (.4169: همان) 

می بر سر می دادن یعنی جام شراب را پیوسته گردانیدن و نوشاندن و لذا می خواره توانایی عقلی و حواسی را از دست می 

 .دهد و نمی تواند از نیک نامهای ساقی گوید

کسی که سرخم شراب را به  .معنای کسی سر را فدا می کند یعنی ساقی، می تواند معنای ایهامی نیز داشته باشد سرده به

 .باده نوشان سقایت می کند و موالنا در این دو بیت به این موضوع اشاره کرده است

 می چون زَر مرا ده ،زَرَم بستان هال ساقی بیا ساغر مرا ده

 چو خم را واکنی سر، سر مرا ده از تو به حقّ آن که در سر دارم

 (.4413: 4933مولوی، ) 

 

 مطرب شیرین نفس استعاره مصرحه از ساقی.  1-1-4-49
 برجان ما زن ای صبا ،زین نه بر فَرَس! ای عیش ، هرلحظه می جبنبان جرسای مطرب شیرین نفس

 (.432:همان) 

 کنایه از ساقی=  آفتاب خوش لقاء

 بر جمله خوبان ناز کن ای آفتاب خوش لقا ن پرده ها را ساز کنباردگر آغاز کن، آ

 (.432:همان) 

 نتایج تحقیق

ساقی در غزلیات شمس چندین جلوه دارد یکی خویشکاری های ساقی است که بازتاب های چون باده گردانی،  -4

تغییر دادن جای شراب گزافه مَی دادن، خوف و رجا، حریفانه مَی دادن، مَی گردانی و تغییردادن قضای الهی، 

خواران، بی محابا شراب دادن، مَی بر سر مَی دادن، باده نوش عذرخواه را معذور داشتن، بی صرفه می دادن، رطل 
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همه از ویژگی های ساقی و از  ،سقاهم ربهم پیمودن، پیمودن پنج پیمانه به یک پیمانه، جور نکردن، عادل بودن

 .وظایف مهم آن محسوب می شود

بازتاب ساقی در غزلیات شمس نام های ساقی است که موالنا با مسماهای دشمن شرم و حیا یعنی با شراب  دیگر    -2

دادن شرم و حیا را از شراب خواران دور می کند و نیز آنها را دستگیر عاشقان گفته است کسانی که ساغر شش سو 

دیوان شمس سرده هان می باشند می دهند و مطرب شیرین نفس هستند یکی از مهمترین نام های ساقی در 

یعنی ساقیانی که سر را فدای دوست می کنند و در مجلس شراب جان فشانی می کنند موالنا با ایهام ظریفی که 

ساقی که به شراب خواران از سر . در اینجا گنجانده است سرده را به معنی شراب صاف دهنده هم بکار برده است

 .که این شراب دارد شراب خواران را با چند پیمانه مست و مدهوش می گرداندخم باده صاف می دهد و با گیرایی 
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