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 ۱۱/۱۰/۲۰۲۰                                                                حسینی رفعت

 

 ی پارس شعر شوره زار در ییسرا  هی خمر لجنزار

   

}َخْمریّه، جمع آن: خمریّات{ براساس امر یک ماده در نظامنامهء نظامی/خرافی ،   فیلد مارشال 

،  خوارانه شعر وصفی الابالیگری شاد نوعی    پارسی می باشد. این فیلدمارشال  زمامداران شعر از

)شراب،   لندغری، در قالبی مناسب، به وصف خمر   با حفظ وحدت موضوع لچکی و استقالل معنی 

ویروس   وانواع گونه گون رذالت   پردازد و می، باده، آب انگور، دختررز، ُمل، رحیق، نبیند( می 

 های بیماری های معنویت وفرهنگ را گسترش می دهد.  

ق(    656ـ    132سرایی، به مفهوم خاص در ادب عرب، از دوران عباسی )حکـ:   رذالت خمریه 

 آغاز شد. 

] فوتوکاپی[ از دیگراجزای شعرعرب این وقاحت   پس از پیدایش شعرپارسی درپهلوی باصطالح 

کسایی مروزی رونق گرفت. رودکی درقصیده   دقیقی و  ادبی یعنی شراب سرایی بوسیله رودکی، 

 ید: یی برای ساختن شراب می گو 

 . 

                        مادر می را بکرد باید قربان

 بچهء او را گرفت و کرد به زندان 

 . 

 نخستین ساقینامه را نظامی گنجه یی سرود. 

شمارکمی ازویروس هایی ازین بیماری شراب سرایی راکه شعرپارسی پراگنده ساخت درپایین  

 . معرفی می شوید: 

 سازند مغان كه دانه انگور آب مي 

 سازند شكنند آفتاب مي ستاره مي 

 فرج هللا شوشتري

 . 
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 می آرد شرف مردی پدید 

 آزاد نژاد از درم خرید 

 می آزاده پدید آرد از بد اصل

 فراوان هنرست اندرین نبید 

* 

 زان عقیقین میی، که هرکه بدید 

 از عقیق گداخته نشناخت 

 هر دو یک گوهرند،لیک به طبع 

 این بیفسرد و آن دگر بگداخت

 سوده دو دست رنگین کرد نا ب

 نا چشیده بتارک اندر تاخت 

 رودکی 

 . 

 

 رز )تاك( را خداي از قبل شادي آفرید 

 شادي و خرمي همه از رز شود پدید 

 بشار 

 . 

 

 باشد بهار بنده ی آن شاعري كه گفت 

 رز را خداي از قبل شادي آفرید 

 / 

 گر سرشكي از آن در چكد به نیل زان مي كه 

 صد سال مست باشد از بوي او نهنگ 

 اي از اوآهو به دشت اگر بخورد قطره 

 غرنده شیر گردد و نندیشد از پلنگ 

 بهار 
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 . 

 دم به صبوحی شراب خوش باشد سپیده 

 نوا و نغمه چنگ و رباب خوش باشد 

 بتی که مست و خرابی ز چشم فتانش 

 مست و خراب خوش باشد نشسته پیش تو 

 سحرگهان چو ز خواب خمار برخیزی 

 خیال بنگ و نشاط شراب خوش باشد 

 میان باغ چو وصل نگار دست دهد 

 کنار آب و شب ماهتاب خوش باشد 

 شمایل خوش جانان به خواب دیدم دوش 

 امید هست که تعبیر خواب خوش باشد 

 عبید این دو سه بیتک به یک زمان گفته است 

 انی جواب خوش باشد گرش تو گفت تو

 عبیدزاکانی 

 . 

 بیاساقی آن جام شادی فزای 

 که بنیادغم را دراردزپای 

 .. 

 بیاساقی آن چشمهءزندگی 

 که یابدا وعمرپایندگی 

 . 

 بیاساقی آن پرده های کلیم 

 کزوگشت پوشیده عقل سلیم 

 نوازش چنان کن که جان نژند 

 شودرسته زین عقل ناسودمند 

 . 

 بیاساقی آن علم باریک را 

 روشن کند جان تاریک راکه 
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 بیاساقی آن کیمیای وجود 

 که بی همتان را درآرد به جور 

 بمن ده که تا شادمانی کنم 

 زگنج سخن ُدرفشانی کنم 

 امیرخسرودهلوی 

/ / / 
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