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Abstract
Shaikh ul-Islam Seyyed Na’im Son of Afifa, under the pseudonym of Sahab is one of
the poets of the Return Literary Period in Iran whose only manuscript is kept in the
Center for the Great Islamic Encyclopedia. In Diwan of Sahab, there is a diverse range
of literary types and genres such as lyrical poetry and its subcomponents such as elegy
and eulogy. Sahab used Khorasani Style in his eulogies and Araghi Style in his Ghazals.
He praised his contemporary Qajar Kings, i.e. Mohammad Shah and Nasser al-Din Shah
as well as some princes. Local governors lived in the city of the poet were also included
his eulogies. Sahab illustrated Karbala Event in his elegies. Since the frequency of those
elegies is high in Sahab’s poetry, he can be called an ideological poet. In his Diwan,
Saghi Nameh and Akhawaniyeh which are under the lyrical genre are observed as well.
Apparently he died in 1307 AH in Neiriz City.
Keywords: Akhawaniyeh, Saghi Nameh, Sahab, the Return Literary Style, Sahab,
Elegy
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چکیده
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یشاهقاجار،شکلگرفت.مهمترینویژگیشوعر
ازنظرتاریخیدرمیانةسدةسیزدهمهاری،درروزگارسلننتفتحعل 
یآید،بازگشتبهشیوةشاعریگویندگانپویشاززموانصوفویهوتقلیودازشواعران
چنانکهازنامآنبرم 
ایندورهها ،
سبکخراسانیوعراقیاست.سروشاصفهانی،وقارشیرازی،داوری،قواآنیو...نامودارترینشواعراندورةبازگشوت
ادبیایرانهستندکهدیوانشعرآنهانیزچاپشدهاست .
یریزیاستکهدیواناوتااینزمانشناسوایینشودهبوودو
یکیازشاعراندورةدومبازگشت،سیدنعیمسحابن 
سهایفارسیتوانستآنراشناساییکند .
دستنوی 
فهرستهای 

نگارندهباجستاودر
بعضیازمنتقدانوصاابنظرانبهشعردورةبازگشتتوجهینداشتند.آنانشعربازگشتراتکرارشوعرشواعران
یبهگونوهایدیگور
صاابنظرانادب 

سدههایپیشمیدانستندکهمعاصرروزگارخودنیسترامابرخیدیگرازناقدانو
دراینبارهمیگوید«:تاکنونهمهازسرتقلیدیکسرهبوه

بهشعردورةبازگشتمینگریستندربرایمثا سیروسشمیسا
یپردهبگویم،برایکسانیچونمنکهبهادبکهونایرانویبوهمقتضوای
شعردورةبازگشتخطردکشیدهاندرامامنب 
یتواندازجاذبهونثارتحسینهایقلبیبهدورباشدردستکماینکهگووییدورة
پیشةخودمأنوساندرشعربازگشتنم 
سبکخراسانیدوبرابرشدهاسترامثا فرخی،عمریدرازتریافتهاند...لحظاتبسیاریاستکهشعرسوروش،داوری
یشناسبرهوردو
یشودوپارس 
شائبهها،یکیم 
ومحمودخانشیبانیباشعرعنیریوفرخیومسعودسعد،بهدوراز 
یگوید»(شمیسا .)000:7011،
قییده،آفرینم 
ینویسود«:یوک
بیهمتایینیسترمحمودفتوایمو 
افزونبراین،شعردورةبازگشتبیبهرهازنوآوریوطراوتو 

متنادبیاتفاقیاستیگانهیابیانیهایاستمنفردکهتازمانخلقآنکسیماننودشراعرهوهنکوردهودرآینودهنیوز
رههانیزااویبهرهایازفردیتانودرچراکوهدرهنوروادبیواتکسوی
نخواهدکردرازاینمنظراتیآثارتقلیدیونظی 
همچنانکهازتأثیردیگراندراماننیست...هماثرابداعیوهماثرتقلیدی،

یتوانداضورفردیتخودراکتمانکندر
نم 
نشانههاییازفردیتدارند»(فتوای .)10:7011،

یریزیبهتدوینونگارشتاریخادبیایمیاناامدکوه
افزونبراینها،پرداختنبهشاعرانناشناختهایمانندسحابن 

ینویسود«:دسوتیابیبوهیوکپوژوهشجوامددرتواریخادبیوات،
یتریدارد.فتوایبهنقولازبروکلموانمو 
نگرشکل 
تنهابراساسپژوهشهوایمووردی

همپیوستهایرادرآثارادبینشاندهد،
به 
یکهتکاملایاتمعنویومشهور 
بهگونها 

یشود»(همان .)706:
یشدهممکنم 
ردهبند 
گستردهوجزئیات 
دیوانهایشعرآندورهوابستهاست،در
چکیدةسخناینکهچونشناختدقیقشعریکدورهبهبررسیوواکاوی 
میشود .
سحابنیریزی،ازگویندگانمتوسطوناشناختةدورةبازگشتادبی،معرفیوبررسی 

اینجستاردیوان
پیشینه و روش تحقیق
دیوانسحابنیریزیتاکنونبهچاپنرسیدهاستواتیکسیتااینزمانازوجوددستنویسایناثردرمرکوز
دایرةالمعارفاطالعینداشتربههمینسببدربارةاینشاعرهیچتحقیقجداگانهوگستردهایاناامنشدهاست.تنهوا

بهاندازةدوسنر،سحابودیوانشهمراهباذکردهبیتازاشعاراومعرفیشده
مرآتالفیااهبهطورکوتاهو 
درتذکرة 

دستنویسدیووان
نیریزبهرهبردهاست.شمسازوجود 
کهمحمدجوادشمسازاینمنالبدرکتابتاریخوفرهنگ 
مینویسد«:سحابدیوانشعر...داشتهر امااکنونجزابیاتیازاواثریدر
دایرةالمعارفخبرنداشتراو 
سحاب درمرکز 
اینرومنالبشمسدربارةسحاب،همانسخنانصاابمورآتالفیوااهاسوت.
از 
دستنیست»(شمس )310:7011،
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نیریزبیانشدهاست .
اینمنالببههمینشکلدرپایگاهاینترنتیدانشنامةمشاهیر 
نیریزمعرفیمویکنودوبوهشواعریو
اسناسینیفساییدرفارسنامةنیریز،سیدنعیم(سحاب)راجزوعلمای 
بیانمیشود .

هیچاشارهایندارد.منالباسینیفساییدراینجستار

تخلصاو

مقالهایباعنوان«اشعارعربیشواعراننویریوزدرعهودقاجوار»درماموعوهمقواالت
پسازکشفدیوانسحاب ،
همایشملیجایگاهفارسدرعرصةزبانوادبیاتعربینوشتهشدکهبخشیازآندربارةسحاباست.درایونمقالوه
ارائهنمیشود(ر.ک:کمیلی،7011،ج .)63:0

دربارةاشعارفارسیسحابوانواعادبیوسبکاشعاراینشاعربحثی
روشنگارندهدراینجستاربهتناسبموهوع،توصیفیوتحلیلیاسوتوبوهپرسوشهواییازایوندسوتپاسوخ
یدهد:مللفکیست؟اوهاعسیاسی واجتماعیروزگاراوچگونهبودهاست؟سبکونوعوموهوعاتدیوانشواعر
م
چیست؟ 
دستنویس دیوان سحاب نیریزی
نسخههایخنیمرکزدایرةالمعارفبزرگاسالمیذیلدیوانسوحابچنوینآمودهاسوت«:سورایندهبوا
درفهرست 
اسامالسلننهراستایشکردهاست :
نشاه(7061و7070ق)ونواب 
تخلصسحابکهناصرالدی 
ناصرررررا دی شرررراه پخررررر پادشرررراهان

کرررز عررردا ت ناسرررن نوشررریروان شرررد

یتواندسحاباصفهانینگارندةرشحاتسحاب(د)7000.باشد»(منزوی،7011،ج .)773:0
(گ701ر)ونم 
رةالمعارفبزرگاسالمیکامالًدرستاسترزیراسحاباصفهانیفرزنود
نویسهایمرکزدای 

فهرستنگار 
دست

نظر
حکننودةاوباشود.
یتوانودمود 
نشواهدرگذشوتهاسوتونمو 
هاتفاصفهانی،ادودچهلسا پیشازپادشاهیناصرالدی 
یکنودسوحاباصوفهانیشواعرایوندیووان
تاریخهاییاستکهثابتمو 
ماده 
دستنویسدیوانسحاب ،
افزونبرایندر 

نالدولهدرسا 7010ساختهاست :
مادهتاریخآبانباریکهامی 
نیسترمانند 
نام واحد بر گرپت و زد رقم کلک سرحاب

از امی دو ت اکنون سلسرییلی شرد سریی
(سحاب نیریزی :گ151پ)

کستهآمیوزنگوارششوده
یشودربهخطنستعلیقش 
ایندستنویسبهشمارة161درمرکزدایرةالمعارفنگهداریم 
یریزیاست.درادامهدلیلهایبرونمتنوی
استو731برگدارد.ایناثرازشیخاالسالمسیدنعیممتخلصبهسحابن 
برایدرستیاینانتساببیانمیشود .

درونمتنی
و 
د ی برونمتنی 
یریوزو
یریزی)آمدهاست«:اسمشسیدنعیمبنسیدعفیفاازاهلن 
درتذکرةمرآتالفیااهذیلسحابفارسی(ن 
مرآةالفیااهخوداوودیواناوراکهمشتملبورمثنویوات،غزلیواتوقیوایدومراثوی
شیخاالسالمآناابوده،صااب 
بوده،دیدهاست»(داور .)010:7017،
یکندکهبههمان
صاابتذکرةمرآتالفیااهبراینمونهابیاتیازقیایدوغزلیاتورباعیاتدیوانسحاببیانم 
شکلدردستنویسموجوددرمرکزدایرةالمعارفدیدهمیشودربرایمثا بیتزیرمنلدقییدهایاستکهدرتذکرة
نویسمرکزدایرةالمعارفنیزوجوددارد :


ودردست
مرآتالفیااه(همان)010:آمدهاست

چو از وثاق زدم زی بره رخرر راه سر ار

شرردم ز بهررر سرررر بررر بررراق عررزم سرروار
(سحاب نیریزی :گ131ر)
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د ی های درونمتنی
یریوزیاسوتر
دستنویسمرکزدایرةالمعارفازسحابنو 
یکند 
دلیلهایدرونمتنیمتعددیوجودداردکهثابتم 
مهمترینایندالیلعبارتاستاز :

یادداشت صرحة آغاز
درصفحةآغازیندستنویسکهپیشازصفحةشروعاشعاردیوانقراردارد،چنینعبارتیآمدهاست«:ایونکتواب
مستنابدیوانمراومآقاسیدنعیمشیخاالسالماستردراقیقتاشعارآبدارشمایةسوروروانبسواط،ازمالاظوهاش
یاندازهااصلشود00.محرمسنه .»7017
روایتازهوسروریب 

خاالسوالمینیسوت.درفرهنوگ
درتاریخشعرفارسی،شاعریجزسحابنیریزیبوانوامسویدنعویمومرتبوةشوی 
چکوداماز
نامهی 
یریزیاست .
سخنورانهفتشاعرباتخلصسحابفهرستشدهاندکهیکیازآنهاسیدنعیمسحابن 
امپور .)060:7013،
ششگانةدیگر،نعیمنیست(ر.ک:خی 
شاعران 
درالذریعهالیتیانیفالشیعهنامچهارشاعرباتخلصسحابآمدهکهنامدوشاعرازآنهوا،درفرهنوگسوخنوران
نیزوجودداردونامدوشاعردیگروسحابتفریشی(هوابوالقاسمبنمحمد)وسحابهمودانی(الشویخاسونعلی)و
درآنفرهنگثبتنشدهاست(ر.ک:آقابزرگ،7001،ج .)100:1
نام زادگاه شاعر 
یهوایپیراموون
یریز،ونامیکیازآباد 
دلیلدرونمتنیدیگرایناستکهدرابیاتیازایندیوان،نامزادگاهشاعر،ن 
دیدهمیشود :

اینشهر،هرجان،
برره هرنرران رپتمرری روزی ز نرریریررز

د رری پرحسرررب و بررا چشررم خررونریررز
(سحاب نیریزی :گ1پ)

نام خانها و حاکمان محلی
یریزوجودداردکهمعاصورشواعربوودهانود.
درایندستنویسقیایدبلندیدرستایشخانهاوااکمانمحلین 
نخانرامیستاید.درادامةاینجستار،دربارةچکاموههوایستایشوی
یاصغرخانوزینالعابدی 
سحابدراینقیاید،عل 
خنگفتهمیشود .

سحابنیزس
بنابردالیلنامبرده،هیچتردیدینیستکهدستنویسشمارة161مرکزدایرةالمعارف،دیوانشیخاالسالمسیدنعویم
یریزیاست.گویاازدیواناینشواعر،دسوتنوویسدیگوریتوااموروزبوهدسوتنیامودهاسوت.
متخلصبهسحابن 
نرونامکاتبوتاریخنگارشنسخهآشکارنیست.گویوادیووانسوحاب،
دستنویسدیوانسحاباناامهنداردوازای 
تروپربارترازتنهادستنویسموجودآنبوودهاسوترزیورااشوعاریازشواعردرتوذکرههواآمودهاسوتکوهدر


بزرگ
المعارفوجودنداردرمانندچکامهای63بیتیبااینمنلد :

دستنویسمرکزدایرة

بارگرراه نررم دگررر عرررش بررری شررد

تکیرره زن بررر وی موررر رو االمرری شررد

کهدردستنویسمدایحملیدیه،صورتکاملآنبااینعنوانآمدهاست«:مِنکالمسحابفیمدحسورکارنووباب
قمررکابملیدالدولهالعلیهالعالیه»(شمسالمعالی:گ11ر)رهمچنیندرتذکرةمرآتالفیااهفقطبیوتمنلودوبیوت
)رامادردستنویسدیوانسحاباصالًهبطنشدهاست .

چهارمآنآمده(ر.ک:داور010:7017،
دستنویسدیوان سحابدربرگیرندةقالبهایگوناگونشعرفارسیاست.قیویدهازنظورشومارابیوات،بیشوترین
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دستنویس 10قییده(7163بیوت)710،غوز (7013بیوت)71،ترکیوببنود(111بیوت)70،
ابیات رادارد.دراین 
ترجیدبند 00بیتوی

مثنوی(133بیت) 71،قنعه(011بیت)16،رباعی،یکمسمطپنجمیراعیکه1خانهدارد ویک
ایندستنویسبهطوردرهم،درمتنوهامشصفحاتنگارششودهانود.مامووعابیوات

میشود.اینقالبهادر
دیده 
میرسد .
دستنویسدیوانوابیاتقییدةسحابکهدرمدایحملیدیهنویسهشدهاستبه1667بیت 

زندگینامه سحاب نیریزی
خاندان سحاب
یریزیازعالمانبزرگوآوازهمندشهربودهاند.پدرسحاب،سیدعفیفوا،سوالیانبسویارتونپووش
خاندانسحابن 
یکشید.اواینمرتبهومقامراازپدرخود،سیدنعیمبزرگذوالریاستین،بوهارثبورده
شیخاالسالمیشهررابردوشم 
ینویسد«:واز
یریزازجملهسیدنعیم(متخلصبهسحاب)م 
بود.اسناسینیفساییدربارةخاندانشیخاالسالمهاین 
یریزخلفالیودق
خاالسالمبلوکن 
یریزاسترساللةساداتونادرةدوران،مرجدانام،سیدنعیمشی 
علمایاینزمانن 
یریزی،خلفالیودقمغفورتتواموانمیورمحمودصوالح
خاالسالمن 
سیدعفیفاشیخاالسالم،خلفالیدقمیرنعیمشی 
وبساطفضلگستریراگسترانیدهمتوطنگردیدوازنسل

یریزگردید
دارابی،ازقیبةدارابجالیوطننمودهواردن 
یریزبرپاگشتهربیشترآنهااهلکما وثروتوما گشتهربهااتورامتموام،زنودگیدارنود»(اسوینی
اوسلسلهایدرن 
فسایی،7010،ج .)7317:0
نام ،زادسال و زادگاه شاعر
درفارسنامهومرآتالفیااه،نامشاعرسیدنعیمنوشتهشدهاست.سوحابدرمیوراعینوامخوودراآوردهاسوت:
«نعیماسوختچونپروانهپیشش» .
سا تولدسحابآشکارنیستراماقییدهایبامنلدزیردرمدحمحمدشاهقاجار(7033و)7061گفتوهاسوتکوه
یتوانگمانزدکهدردهة7003وو7013قموریزاده
توجهبهآنوبادقتدرقدیمترینمادهتاریخدیواناو،7063،م 
با 
شدهاست :
شب دوشی مه روش چو شد بر نیلوون توس

س اه انجمر یکسرر روان از ایسرر و ایمر
(سحاب نیریزی :گ11پ)

یهوای
یریزاستکهدرچندبیتازآنیادکردهاست.افزونبرنامزادگاه،نامآبادیهرجان،ازآبواد 
زادبومشاعر،ن 
پیرامونشهر،نیزدرشعرشاعرآمدهاست :
برره هرنرران رپتمرری روزی ز نرریریررز

د رری پرحسرررب و بررا چشررم خررونریررز
(همان :گ1پ)

یآیدکهاومدتیبهاجباردرشهرریودورازوطنومحبوبشبودهاست.شواعر
ازبررسیدیوانسحابچنینبرم 
یخواهدکهبهاواجازهدهندبهزادگاهبرگرددوبامعشوقدیدارکند :
ازااکمانم 
بیست ماه است که در ملک ریرم زار و غریرب

ز غررریییم بیررر برراز برره سرروی و نررا
(همان :گ155پ)

چررارده مرراه مرر از مرر نرروزده مرره

شد که دور اسرت و زنرم برر مره پرران را
(همان :گ151پ)
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پرزندان شاعر
سحابهمسروفرزندانیداشتهاست.سیداشرفکهپسازدرگذشتپدر،ردایشیخاالسالمیراپوشید،بنامتورین
فرزندسحاباست.سیداشرفمانندپدر،شاعربودوباتخلصشهابشعرمیسرود.دیوانشهابتاامروزدوباربوه
فارسشناسیدرسا 7011دیووان

چاپرسیدهاستربراینخستینبارانتشاراتطغراییدرسا 7010وباردیگربنیاد
اورامنتشرکردند .
وپاب شاعر
سا درگذشتسحابدرجایینوشتهنشدهاست.گویااودرسا 7031هاریدرگذشتهاست.درهفتهنامةعیور
یریزازقو سیدمحمدفقیه،امامجمعةشهر،آمدهاست«:بعدازاو]سیدعفیفا[سیدنعیمکهمعروفبهسوحاباسوت
ن
یریوزی[
یشود،سیداشرف]شوهابنو 
یریزرسید...ازسا 7031قمریکهمراومسیدنعیمفوتم 
بهشیخاالسالمین 
یشود»(فقیه .)1:7011،
خاالسالمم 
شی 
اوضاع انتماعی و دینی نیریز در روزگار سحاب
یایاسوتکوهموتندرآن
یکاصلمهمدربررسیهایمتنپژوهی،بررسیاوهاعتاریخی،سیاسی،اجتماعیودین 
آفریدهمیشود.اشعارسحابمانندمتوندیگرازمسائلسیاسیودینیروزگارشتأثیرپذیرفتهاست.ایونتأثیرپوذیری
خاالسالمبهسببوابستگیبهاکومتقاجاری،کمترازاوهاعسیاسوی
گاهیآشکاراوگاهیپنهانیبازتابمییابد.شی 
دیدهمیشود .

شکوههایاودربعضیابیات
میکردراما 
انتقاد 
میگذراند.درآنروزگاردرزادگواه
دورههایتاریخیخودرا 
زادگاهسحابدرروزگارقاجاریکیازپرآشوبترین 
شاعر،مانندشهرهایدیگرفارس،ثباتسیاسیوجودنداشتوگاهیااکمانمحلیبهسببهایسیاسیواقتیادیو
یشدند.برپایةگزارشهایوقایداتفاقیبه،اوهاعزادگاهسحاببسیارآشفتهبود.اینکتابدر
اجتماعی،برکنارونیبم 
چنینمیگوید«:دیگورآنکوهازقوراریکوه

یریز
گزارشرخدادها«از3ذیقعده7011منابق71سپتمبر»7110دربارةن 

یشوود»(وقواید
یریزقدریاغتشاشبههمرسیدهاسترهرروزهنزاعاستوآدمکشوتهوزخمویمو 
خبررسیدهدرن 
اتفاقیبه .)17:7010،
یگیردکهشورحگسوتردةآنهوادرمتوونتواریخی
درایندورهجنگهایسختیمیانشیعیانوپیروانفرقةبابیدرم 
یریزرامویکشوندرایون
هاوآشوبهاستکهبابیاندوتنازااکمانن 

ناسخالتواریخآمدهاست.درهمین 
جنگ
ازجمله 
اصغرخانهستندکهسحابدرقیایدیآنانراستودودربخشبعدیاینجستاربوه
ی 
نخانوعل 
دوااکمزینالعابدی 
آنپرداختهمیشود .

یخواهود
دردیوانسحاببهاوهاعپریشانوآشفتةزادگاهشاشارههاییشدهاست.اودرقییدهایازممودوحمو 
یمنظوراست،برهاند :
یایمان،گویافرقةباب 
دعاگویانشراازدستخیمبدآیینوقومب 
به ا را ی که چون گشتند اسیر قوم بریپرروا

برهنهسر شدند از کری سروار ناقرة عریران

که کوتاه ساز از ما دست ظلم خصم بردآیی

رها ک داعیان را از کف ای قوم بیایمران

میرک قوم سیطی را به چنگ زادة قیطری

موردان نسر احمرد را اسریر آل بوسرریان
(سحاب نیریزی :گ91پ)
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چکامهایدیگربرآناستکهبنایشرعانوردردیاراوسستشدهاست :

سحابدر
مر مرا رنجری اسرت کرز وی دیرده گریران

مر مرا دردی است کرز وی دل غمری شرد

در دیرررار مرررا بنرررای شررررع انرررور

سسررت از سررختی نررور ظررا می شررد
(شمسا معا ی :گ01ر)

سخنمیگوید :

یریزوفقرمردم
خاالسالمدرابیاتدیگرینیزازخرابیملکشبانکارهون 
شی 
بنررای ملررک شرریانکاره شررد خررراب چنرران

که داغ مانده به دلها و رپتره از کرف مرال
(سحاب نیریزی :گ195ر)

از نرررای ظا مرران و از نررراق ایرر و آن

چون دل م بلده نیریز شد یکسرر خرراب
(همان :گ55ر)

سحاب و شعر ستایشی
شاعرانایندورهبهپیرویازشاعرانسبکخراسانیوعراقیقیایدیبلنددرمدحشاهانروزگارخود،پادشواهان
قاری،سرودهاند.شاعرانبازگشتیخوودراماننودعنیوریودربوارقاجواریرامثولدربوارسولنانمحموودغزنووی
یداندرمنتهیمحمودباشمشیربههنودرفوتو
اهللخانشیبانی،ناصرالدینشاهراهمانمحمودغزنویم 
فتح 
میپندارندر« 
نشاهباخردبهاروپا»(شمیسا .)031:7011،
ناصرالدی 
یریزی،فرزنداوهاعاجتماعیوتاریخیروزگارخووداسوتواشوعارمودایدردیووانش،ماننوددیووان
سحابن 
شاعراندیگربازگشتی،بسیاراست.اودرچکامههایخودمحمدشاهقاجار،ناصرالدینشاه،امینالدوله،اسوامالسولننه،
یستاید .
اعتضادالسلننه،ملیدالدولهرام 
سحابدرقیایدستایشیخود ازساختارقیایدسبکخراسانیپیرویکردهاست.اودرتشوبیب وتغوز قیواید،
نشواه،معشووقراچنوین
دهایبرایسوتایشناصورالدی 
راتوصیفمیکندربرایمثا درتغز قیی 

بیشترمعشوقوبهار
یکند :
وصفم 
دوش از درم آمررررد د رررردار گلعرررر ار

سر تا بره پرای غررق عررق از ترف خمرار

در دست نام باده چو گر برر پرراز شرا

در بررر یرراد عیررد چررو گلرری برره نوبهررار

رویررر دوهرترره مرراهی برراالی سرررو نرراز

قرردش چمنرردهسررروی آورده گ ر برره بررار
(سحاب نیریزی :گ110ر)

یزند :
نشاه گریزم 
اوپسازابیاتبخشتغز ،دربیتتخلصبهمدحناصرالدی 
تا کی به خون د یرری ای ترر

اندیشرره کرر ز نطنررة عرردل شررهریار

ننرگنروی

ترررال ملرررو

نمشررید عصررر ناصررر دیرر شرراه راسررتی

داور دادار تانررردار
(همان :گ111ر)

یآورد :
سحاباینقییدهراباابیاتتأبیدیزیربهپایانم 
تا قلب اه پیض ز حرق اسرت مسرتریض

تررا نررور روی مرراه ز مهررر اسررت مسررتعار

کشور بویرر و داد برده خصرم دیر بسروز

خرررم بررزی و خشررم بیررر مرحمررت بیررار
(همان:

111ر)
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یبهرهنماندهاند.ایراندردورةقاجوارهنووز
یریزنیزازستایشهایشاعروشیخاالسالمشهرب 
ااکمانوخانهاین 
یکنودربنوابراین
درمرالةاربابرعیتی(فئودالیته)استومناسباتایننوعارتباطبراقتیادوجامعةایرانیاکومتمو 
یکند .
هاواربابهاهدایتم 

ستایشگویی 
خان

خواهناخواهشاعررابه
جبرتاریخومحیط ،
یاصوغرخوانو
سحابدرقیایدیباساختارچکامههوایکامولفارسوی،دواواکموخوانمعاصورش،یعنویعلو 
رامیستاید .
نخان 
نالعابدی 
زی 
یریزبودکهدررخدادهایسا 7066هاریبهقتلرسوید.صواابفارسونامهناصوری
یاصغرخانازااکمانن 
عل 
نخوان
مهشبیباشمشیرهایکشیدهبرجماعت اواجیزیونالعابودی 
ینویسد«:مردمانسید یحییپیشدستیکردهدرنی 
م
یاصوغرخوانبورادربوزرگ
شبیخونآوردندوبرمردوزنابقانکردندونزدیکصدوپنااهنفررابکشتندرازجملهعلو 
نخانبودکه(»...اسینیفسایی،7010،ج .)110:7
نالعابدی 
ااجیزی 
یشود :
یاصغرخانبابهاریهآغازم 
قییدةسحابدرمدحعل 
بهررررار اسررررت دل راه صررررحرا گرپترررره

ایررراغ مررری از یرررار ترسرررا گرپتررره
(سحاب نیریزی :گ13پ)

یزند :
نگونهبهستایشممدوحگریزم 
شاعرپسازابیاتتشبیبقییدهبابیتتخلصای 
ز بررس مررول آب اسررت از خشررم گویررا

کرره چرری بررر نیرری خرران واال گرپترره

علرریاصرررر آن خرران بررا شرر ن و شرروکت

کرره زر در کرررر قرردر حصرریا گرپترره
(همان :گ19پ)

نخوان،
نالعابدی 
یریزرانیزستودهاست.زی 
اصغرخان،ااکمدیگرن 
ی 
نخان،برادرعل 
نالعابدی 
چکامهای،زی 

سحابدر
یاصوغرخوان،بوهسوببمسوائل
درروزگارآشوبهایدینیعهدقاجاراست.اونیزمانندبرادرخوود،علو 

یریز
ااکمن 
یریزیبوهجوای
خلفالیدقشااجیزینالعابدینن 
ینویسد«:و 
یرسد.اسینیفساییم 
جهانبینانهومذهبیبهقتلم 
یریوزمورددالکویکوه
یریزراآسودهداشتودرسا 7061درامامنو 
پدرنشستوسا هاوالیمملکتورعیتن 
مشغو خدمتاوبودباتیغدالکیشکماورادریدهرچوندالکراگرفتندمعلومگردیدکهایندالکباجماعتیدیگور
درمذهبمیرزاعلیمحمدباببود»(اسینیفسایی،7010،ج .)7366:0
دهایبلندبهمنلد :
سحابدرقیی 
چون سحر زد از خاور مهر خاوری سرر برر

بست بر کمرر رارم اپسرر شرهی برر سرر
(سحاب نیریزی :گ111ر)

یزند :
پسازقسمت71بیتیتغز چکامه،دربیتتخلصبهستایشاینخانگریزم 
ابر گشته دُراپشران برر صرحایف بسرتان

همچو یع و دست خان خور سریر و مه اپسرر

زی عابدی خان آن کاو به رزم و برزم آیرد

آرش تهمرررت تررر خسررررو پریررردونپرررر
(همان :گ111پ)

یرسد :
اینقییدهباابیاتتأبیدیزیربهپایانم 
ترا کره سراغر مهرر اسرت پرر ز برادة زرّیر

تا که باغ اپال است خرم از گ و عیهرهرا
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برراد برراغ عمررر تررو همچررو ننررت پررردود

باد برر یرت مرادام از مری کهر سراغر
(همان :گ113ر)

یاصغرخاندرروزگارسحابرخدادرامادردیوانشواعرسووگسورودیدرمورگ
نخانوعل 
قتلااجزینالعابدی 
ومادهتاریخسرودهاستربههموینسوببدور

یشود.سحابدروفاتبرخیازمشاهیرزادگاهخود،مرثیه
آنهادیدهنم 

اندردستنوویس
ازنظراستکهدروفاتایندوااکم،مرثیهاینگفتهباشد.نبودمرثیههایسحابدرقتلایندوخ 
دستنویسصورتپایانیوکاملدیوانسحابنیست .
دیوانشاعر،گویاتأییدکنندةآناستکهاین 
سحابقیایدبلندیدرمدحپادشاهانووزیرانقاجواریسورودهاسوتواتویدرقنعوهایتقاهواییازپادشواه
یکند :
میخواهدراماگاهیبهسببستایشدونانخودوافکارشرانقدم 
پوستین 
ترررا بررره کررری پرررروری یمررران را
بررس کرره شررعر مرردیحشرران گرررتم

همچو مرادر بره مهرد غرمخرواری
منررع خررود مرریکررنم برره بیعرراری

حیررف نیررود کرره شررعر چررون شررعری

برره شررعیری دهرری بررهناچرراری

برررر پخرررار گررروهر از چررره برررری

را کنررد خریررداری

کرراو خررز

(همان :گ11پ)

رامیستایدرماننود
البتهستایشهایسحابفقطویژةشاهانوخانهانیست.اودردیوانخوددرقیایدبلندیائمه 
قییدهایبهمنلد :

برراز روییررد گُ ر و سرریزه ز ررر

چمنررا

شررد درخشررنده چررو خورشرید ر یاسررمنا
(همان153 :پ)

کهبهاقتضایچکامةمنوچهری«دروصفبهارومدحابوالحسن»بهمنلد :
نوبهرررار آمرررد و آورد گررر و یاسرررمنا

برراغ همچررون تیررت و راغ بررهسرران عرردنا
(منوچهری)1 :1333 ،

سرودهشدهاست.ازشگردهایسحابایناستکهچنینقیایدیراازآنفضایمدایغیردینیبیورونمویآورد
همکنیهو
بهجایممدوحمنوچهری وابوالحسنعلیبنعمرانکه 
میبخشد.سحابدرقییدةخود 
وبهآنرنگدینی 
رامیستاید :
همنامامامعلی(ع)استوامامعلی(ع) 

قرردم بوا حسررنا

غنچه دانی ز چره رب مری نوشراید از هرم

تررا دهررد بوسرره برره خررا

آیرره ا مرر ا حررق علرری عررا ی قرردر

که برون اسرت مردیحر ز خیرال و سرخنا
(سحاب نیریزی :گ159پ)

سحاب و مرثیه سرایی
بخشبسیاریازدیوانسحابمرثیههایدینیاست.درتحلیلشماربسیارایننوعدردیوانسحاببایودبوهپیش وة
خاالسالماستومتناسببااینپیشه،بافرهنوگوتواریخاسوالموبوهویوژه
شاعرومنالعاتشتوجهداشت.سحابشی 
عاشورابهطورکاملآشناستوطبیعیاستکهاینتاریخوفرهنگازذهناوبرزبوانشجواریشوودوبوابوازآفرینی
مرثیههاییکهدرسووگواقعوةکوربال
دوبارهدرشعرشبازتابیابد.مرثیههایشیخاالسالمرابهدونوعتقسیممیشود :
رثیههاییکهدروفاتدوستانوآشنایانگفتهاست .
سرودهاستوم 
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سرودنمرثیههایدینیدردورةقاجارفراگیربودودردیوانهایشاعرانایندورهکمابیشسووگسورودههواییدر
یاکبور(ع)
یایکهداوریشیرازی(متووفی7010ق)درمیویبتاضورتعلو 
یشودرمانندمثنو 
اوادثتلخکربالدیدهم 
غمنامهایکهاامدوقارشیرازیدرشااعتاضرتعباسگفتوهاسوت(ر.ک:

سروده(ر.ک:داوری)116:7013،ویا
رواانیوصا  .)033:7016،
یریزیدراوادثکربالازد شاعرجوشیدهوازاینروبسیارازنانگیزاستوجانخوانندهرا
مرثیههایسحابن 
یآورد.اینمرثیههادرکالبدهایگوناگونشعرفارسیمانندغز ،قییده،ترجید،ترکیوببنود،مثنووی،ربواعی
بهدردم 
خاالسالماست .
نشاندهندةسیماییکشاعرآیینیازشی 
ریختهشدهاستودرماموع 
یاکبور(ع)،اسوتکوهازذهونوزبوانشواعر
یکیازسوگنامههایآیینیسحاب،اززبانفرزنودامواماسوین(ع)،علو 
یاکبرباپدراست :
غمانگیزعل 
میجوشد.اینسوگنامهدرقالبقییده،مکالمة 

خدا را اذن و پرمان ده که نان خود پدا سرازم
نوابر داد کای نان پدر ترر

تمنرا کر

که اکیر نان نخواهد گرچه عمرر نراودان دارد
کدامی سنودل از نان خود دل بر تروان دارد؟

اگر رپتی شود یلی چو مجنون انردری صرحرا

و گر رپتی دگر زینب که را آرام نان دارد؟

دگربار از سر غیرب چنی گرترا علریاکیرر

که ای کِت روز و شب نیری پاد آستان دارد

بمانم تا که بینم خواهرم بیچرادر و معجرر

مکرران در گوشررة ویرانررة برریسرراییان دارد
(سحاب نیریزی :گ15پ)

یکیدیگرازمراثیسحاب«،مرثیهدرمیائبسیدالشهداء»درقالبمسمطاست.دراینمسمط،غزلویازسوعدی
تضمینشدهاست.بندنخستآنچنیناست :
چررون شررد صرریا روز غررم و نوبررتسررتیز

برخاسررت از زمرری بررال شررور رسررتخیز

سلطان دی به اکیر خرود گررت کرای عزیرز

«پیونررد رو مریکنررد ایر برراد مشررکییز

هنوام نوبت سحر است ای ندیم خیز»
(همان :گ113ر)

افزونبراین،سحابدرقالبغز ودرغمنامةدیگری،غزلیدیگرازشویخشویرازراتضومینمویکنود.اودرایون

میکشاند.ابیاتآغازینغوز سوحاب
میآوردوبهفضایمرثیه 
غز ،ابیاتغز سعدیراازبافتعاشقانةخودبیرون 
چنیناست :
بهنز سکینه که در شرهر شرام در بنرد اسرت

«شب پراق که داند که تا سحر چند است»

پیررام داد سرررحرگه کررره ای نسر ریم صررریا

«تو را که با سر گیسوی دوست پیوند اسرت»

بوررو برره اکیررر ناکررام کرره ای برررادر زار

«به خا پای تو آن هم عظیم سروگند اسرت»

تررربتم بررر برراد

«هنوز دیده به دیردارب آرزومنرد اسرت»

کرره گررر زمانرره دهررد خررا

(همان :گ115ر)

ببنداسوت.سوحابازایون
یریزدرقالبترکی 
خاالسالمن 
افزونبراینها،بخشدرخورتوجهیازمرثیههایآیینیشی 

ببنوددردیووان
یتوانگفتبینمرثیههایدینیوقالبترکی 
یکهم 
گونها 
به 
قالبفقطبرایمرثیههایدینیبهرهمیبردر 
ببندهایدیوانسحابدرمرثیههایدینیگفتهشدهاستر
اورابنةعموموخیوصمنلقوجودداردریعنیهمةترکی 
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یشوودربورای
رابنهایدیدهنمو 
وانشاعرانمعاصراوچنین 
ببندنیست.دردی 
اماهمةمراثیدینیاوفقطدرکالبدترکی 
ببندهایدینوی،درسوتایششواهزادهاردشویرمیورزا(قواآنی)107:7011،ووصوف
افزونبرترکی 
مثا قاآنیوداوری 
ببندهاییسرودهاند.یکیازترکیببندهایسحاببهوزنترکیببندپرآوازةمحتشم
زمستان(داوری)131:7013،ترکی 
آغارمیشود :

کاشانیدرواقعةکربالستکهبابیتزیر
باز ای چه شورش است کره در خلرق عرا م اسرت

باز ای چه نوحه و چه عزا و چه ماتم اسرت
(محتشم کاشانی)101 :1353 ،

ببندمحتشمتوجوهدارد.محتشوم
افزونبروزن،گویادرساختارابیاتنیزبهترکی 
سحابدرسرودناینترکیببند ،
یکنودر
دربرخیازخانههایترکیببند،برایتأکیدوتأثیربیشتر،واژههایاترکیباتیرادرآغازابیاتآنخانهتکورارمو 
برایمثا درآغازابیاتخانةیازدهم،واژههای«خاموشمحتشمکه» هفتبارتکرارشدهاستربیتنخستاینخانوه
چنیناست :
خرراموش محتشررم کرره دل سررنگ آب شررد

بنیرراد صرریر و خانررة اقررت خررراب شررد
(همان)109 :

یکندرماننودتکورار«آنوانکوه»در
سحابنیزدرآغازبرخیازابیاتخانههایترکیببندخود،واژههاییراتکرارم 
خانهایکهبیتنخستآنچنیناست :
آغازابیات 
آنرران کرره بُررد مطررا

مالیررک خیامشرران

گررردون پکنررد قرعررة خررواری برره نامشرران
(سحاب نیریزی :گ55ر)

درمثنویهایسحابنیزمرثیههایعاشوراییدیدهمیشود.سحابدرچهارمثنویازمثنویهایخودسوختیهوای
مثنویایباآغاز :

میکشد.اودر
کربالرابهتیویر 
یوسرررف صررردیق را بُرررد خرررواهری

ویر ر دو مر ریبودنرررد از یرررک مرررادری
(همان :گ11ر)

میکند .
اواا خواهراضرتیوسفرابااا خواهراماماسین(ع)،زینب(س)،مقایسه 
بیماننداسترهفتربواعیاز16ربواعی
یاشرابهقالبرباعینیزواردکردهکهدرنوعخود 
سحابمرثیههایدین 
یبیندکهازتشنگی
سحابدربارةرخدادهایکربالست.اودررباعیزیراللهوگُلرُستهدرباغراخونینکفنانکربالم 
آمدهاند :
بهلبجویبار 
ایرر ال رره و گرر کرره مشررکیو آمرردهانررد

در سرراحت برراغ سررر رو آمرردهانررد

خرررونی کرنررران کرررربال مررریماننرررد

کررز تشررنه یرری بررر ررب نررو آمرردهانررد
(همان :گ11پ)

مرثیههایآیینیسحابتنهابهزبانفارسیبیاننشدهاستربلکهاوقیایدینیزبهزبانتازیدررخدادهایعاشورا
یگوید :
چکامهایم 

سرودهاست.در
نرررا ا محررررم شررردّ ا حرررزنُ و اال رررم
یرررا عررری ! نرررودی با ررردموع وقعررره

و االرض ض رجّت و ا سررما قررد بکررت
کررادب تخربهررا ا جیررال و دکرردکت

قُترررر ا حسرررری بکررررربیال و بناترررره

صررراحت عطاشرررا عنرررده و تز ز رررت
(همان :گ35ر)
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درماموعبهسببشماربسیارمرثیههایسحابدرواقعةکربال،اوراشاعریآیینیویکویازشواعرانمرثیوهگووی
یتوانبهشمارآورد .
عهدقاجارم 
درمرثیههایغیرآیینیدیوانسحابکهدرغمیاراندرگذشتهسرودهشودهاسوت،قنعواتدرخوورتووجهیدیوده
مادهتاریخوفاتآمدهاست.ازآنجملهغمنامهایاستکهشاعردرسوگفرزندشسید
یشودکهبیشتردرپایانآنها ،
م
یگوید :
عفیفسرودهاست.اودراینغمنامهم 
رپت از برم بره حسررب و از رپترنر برپرت

آرام مرر تحمّرر خ مرر اختیرررار مرر

قررب آقررابزرگ و بررود

از دودة محمّرررد نرررد کیرررار مررر

نررامر عری رف دی ر

دردا که همچو گنج نهان شد بره تیرره خرا

پرزنررد مرر سررعادب مرر اپتخررار مرر
(همان :گ119پ)

سحاب و عرپان

ینویسود«:دورهای
عبدالحسینزرینکوبدرکتابدنبالةجستاودرتیوبفایراندرفیل«تادیدعهدباگذشوته»مو 
کهباسقوطصفویه(7703ق)شروعشدودرعهدقاجارهمنتحو هایتازهادامهیافوت،درتیووبفنیوزمثولشوعرو
ادببیشتردورةتادیدعهدباگذشتهاسالمیویااایاءسنّتهایقدیموالبتهدرمحویطتشویدیوکعیورتوازهگشوت»
یشوود.
(زرینکوب.)031:7016،درایندوره،صوفیهبهمتشرعهنزدیکومحمدشاهبوهتیووفعالقوهمنودومعتقودمو 
یتأثیرنبودهاست .
نزدیکیتیوفبهشریعتواعتقادمحمدشاه،ممدوحسحاب،بهتیوفدرگرایشسحاببهصوفیهب 
بنابراینیکیازموهوعاتشعردورةبازگشت،عرفانوآموزههایآناستکهدرشعرشاعرانسبکعراقیبسویار
ژهایدارد .
آموزههایآندرشعرسحابجایگاهوی 
دیدهمیشود.عرفانو 

آموزة«مرگارادی»یکیازاینآموزههاستکهدرمتونادیثبهصورت«موتواقبلانتموتوا»آمدهاست.سوحاب
یکند :
درابیاتزیربهاینآموزهاشارهم 
گررردی ازی ر مررایی و منرری

پ ریر از ان ر بمی رر و بیررر عمررر نرراودان

ور نرره هررال

شو نیست ترا بره عرا م هسرتی نهری قردم

شو مور تا کره پنجره بره شریران دراپکنری
(سحاب نیریزی :گ01پ)

زان پیر که نیست گردی ار نیسرت شروی

ترررا روز ابرررد همیشررره بررراقی هسرررتی
(همان :گ03ر)

خاالسالمبهآناشارهشدهاست :
وادتوجود،آموزةدیگرعرفانیاستکهدردیوانشی 
چون دیدة حقبی برهنرز از دوسرت نیینرد

بر هرچه پتد دیدة ما ،دوسرت همران اسرت
(همان :گ199پ)

در بررر هررر کثرترری وحرردب مرر آشررکار

در دل هررر ذرّهای نلرروة مرر بررر مررال
(همان :گ153ر)

دپتر کثررب بشروی نکترة وحردب بوروی

راه حقیقررت ب رروی تررا کرره شرروی رهنمررا
(همان :گ153پ)

عهدوپیمانالستیکیدیگرازموهوعاتآثارعرفانیاستکهدرشعرسحابنیزبهآنپرداختهشدهاست :
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زان پرریر کرره پیمانرره زننررد از گرر آدم

ما مسرت و خرراب از مری مینرای ا سرتیم
(همان :گ135پ)

سحاب و انواع ادبی (ساقینامه و اخوانیه)
یریزیگونههایاصلیوفرعیمختلفیدیدهمیشود.بررسیدیوانسحاب
ازدیدگاهانواعادبی،دردیوانسحابن 
یناموهواخوانیوهبسونده
یگنادربههمینسببتنهابهبررسیدونوعفرعیساق 
ازدیدگاهانواعادبی،دراینجستارنم 
یشود.انواعفرعیمدحومرثیهنیزپیشازاینبررسیشد .
م
اخوانیه
ینویسد«:نامههوایمنظوومی
یکیازانواعفرعییاروبناییادبی،گونةاخوانیاتاست.شمیسادرتعریفاخوانیاتم 
یشود ودرآنمعموالًازبحثوروزگارشوکوهسوردادهوازیکودیگر
کهبینشاعرانبهیکوزنوقافیهردوبد م 
یکنند»(شمیسا .)060:7017،
تمایدم 
دردیوانسحاب،نامةمنظومیدرپاسخبهنامةمنظوممیرزاابراهیم،متخلصبهساکتوادیب وهمشهریسوحاب،
یکنود«:جنوابمیورزا
فرصتالدولهدرتذکرةشعرایدارالعلمشیراز،ذیلساکتاوراچنینمعرفیم 

سرودهشدهاست.
یریزیاست.عالمیاستعامل،فاهلی کامول،درفنوونعلوومقوادراسوتودرخوطنسوخمواهر»...
ابراهیماصلشن 
(فرصتالدوله.)713:7013،فرصتدراینتذکرهیکغز ودرآثارعامنیزیکغوز ازادیوبسواکتذکورکورده

(شعاعشیرازی)073:7013،وتذکرهشکرسوتان(هموان،

است.شعاعالملکنیزدرتذکرههایخود،یعنیتذکرةشعاعیه

،7010ج)117:0شرحاا ونمونةاشعارادیب(ساکت)راآوردهاست .
یشناسدر
یرود.ادیبدراا استرااتوخواببود.دربانسحابرانم 
سحابروزیبرایدیدارادیببهشیرازم 
یگردد .
یدیداردوستبازم 
یکند.سحابب 
یدهدوادیبرابیدارنم 
درنتیاهاورابهسرایادیبراهنم 
پوزشمیخواهد.خوشبختانه

ینویسدو
ادیبپسازآگاهیازاینبرخورد،نامةمنظومیدرقالبقنعهبهسحابم 
ایننامهباعنوان«قییدهمِنکالمادیبشاعردرمدحسحاب»کامالًدردستنویسدیوانسحابهبطشودهاسوتو
یشود :
نگونهآغازم 
ای 
ای صررررریا ای رسرررررول مشرررررتاقان
بررره زمینررری کررره خیرررزد از خررراکر

مردمرری کرر ز مرر برررو برره شررتاب
بررروی بررریمهرررری و غیرررار عتررراب

بررره ادب از ادیرررب یرررکدو سرررخ

عرضرره ده زان سرر س کرره بوسرری برراب

بررره سرررحاب آنکررره یرررع وقرررادش

نکتررره گیررررد بررره مهرررر عرررا م تررراب
(سحاب نیریزی :گ115پ)

یسرایدرابیاتنخستآنچنیناست :
قنعهایدرهمانوزنوقافیهم 
سحابدرپاسخنامةمنظومادیب ،
حیّرررر ا زیرررر نسرررریم رو پررررزا

کرررره وزان شررررد ز گلررررر احیرررراب

چررره نسر ریمی قسر ریم نکهرررت مشرررک

چررره نسررریمی نعررریم عهرررد شررریاب

آیررری

کررز تررو نرران شررد مخضررر و شرراداب

گرررررت از آسررررتان کرررروی ادیررررب

آنکرررررره باشررررررد مررررررودّب آداب

گررررتم ای بررراد از چررره خرررا

(همان :گ111ر)
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ینویسد :
سحابدرادامةابیات،درپاسخپوزشادیبم 
یرر رک آن نرر ریم کرررره از در دوسررررت

رنجرررره خررررا ر نمررررایم از برررروّاب

گلرره از دسررت دوسررت در دل دوسررت

نیسرررت پاینرررده همچرررو نقرررر برررر آب

مرررررنم آن میررر ررم کنایررر ره مررررردان

کررره چرررو مسرررمار ثرررابتم برررر بررراب

گرررررررم از در برانرررر ری از بامررررررت

خویشرررت را دراپکرررنم چرررو ذبررراب
(همان :گ111پ)

ساقینامه
ینامهیکیازانواعشعرغنواییاسوت
ینویسد«:ساق 
ینامهاست.شمیسادرتعریفایننوعم 
یکیازانواعادبیفارسی،ساق 
یناموةنظوامیو
یناموههوایمعوروفسواق 
کهمعموالًبهقالبمثنویوبهبحرمتقاربمثمنمقیوریامحذوفاست...ازساق 
ینامه رواجفراوانداشتهاست»(شمیسا .)031:7017،
اافظوخواجویکرمانیاست...دردورانصفویهسرودنساق 
نزدیکیسحاببهشاعراندورةصفویهونیزپیورویاوازشواعرانسوبکعراقویباعوثشودهاسوتاوبوهشویوة
ینامههایشواعراندیگور،
ینامةسحاب00بیتداردکهدرسناشباساق 
ینامهبگوید.ساق 
نامهسرایانفارسی،ساق 
ی 
ساق 
ینام وة
ینامةاافظ31بیت(ر.ک:اوافظ)017:7011،وتعودادابیواتسواق 
شمارابیاتآنکمتراست:شمارابیاتساق 
خواجویکرمانی11است(ر.ک:فخرالزمانی .)11:7013،
یناموههوایفارسویاسوتردروزنمتقواربودر
ینامةسحابمانندساختاروشکلبیشترساق 
ساختاروشکلساق 
نامههاوترکیب«بهمنده»،درآغازبسویاریاز
ی 
قالبمثنویسرودهشدهاستوواژة«بیا»بهمعنی«بیاوبیاور»درساق 
آنمشاهدهمیشود .

ابیات
افزونبرسواقی،مغنویومنوربنیوزطورف
ینامةرندشیراز ،
ینامهها،مانندساق 
ینامةسحابمانندبیشترساق 
درساق 
ینامةجامینیزدیدهمیشودووومحودبثرا
گفتگوقرارگرفتهاند.سحاببهجایواژة«مغنی»،لفظمنربوکهدرساق 
یخواهدکهکتابسخنرابگشایدوادیثعشقسردهد :
بهکاربردهاست.اوازمحدبثم 
بیرررا مطربرررا چنرررگ برررر چنرررگ زن
محررردّ

کتررراب سرررخ بررراز کررر

نرررررروایی ز بهررررررر دل تنررررررگ زن
حرردیثی ز عشررق ایرر دم آغرراز کرر
(سحاب نیریزی :گ33ر)

ینامةسحاب،عشقاست :
درونمایهساق 

بیررا سرراقی آن نررام چررون عرر یررار

کرررره از دل زدایررررد غررررم روزگررررار

به م ده کره شروری بره سرر نرا گرپرت

بررره دل شرررکر عشرررق مررر وا گرپرررت
(همان :گ35پ)

نامههایشاعرانتاروزگارخودراشورحوبیوانکورد.
ی 
عبدالنبیفخرالزمانیتذکرةمیخانهرانوشتوزندگیوساق 
ینامهاشیادنشدهاسوت.
یریزیوساق 
نمعانیدرادامةکاراوتذکرةپیمانهرانوشت.درایناثرازسحابن 
اامدگلچی 
دستنویسدیوانسحابراندیدهبود .
گویاگلچینمعانی 
سیکشناسی شعر سحاب نیریزی
یکند«:دورةاو شواملسوا هواییاسوتبوین،7710
مهدیامیدیشعرعیرقاجاررابهدودورةممتازتقسیمم 
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یعنیسا مرگکریمخانزندوانقراضزندیهوبهاقیقتتاسا ...7001ودورةدومشاملسا هاییاستبین7001
تاانقراضسلسلةقاجاریه»(امیدی .)73:7061،
یزیستوشعرشبهسبکهمیندورهیعنیسوبکبازگشوتادبویاسوت.شواعران
یریزیدردورةاو م 
سحابن 
دورةبازگشتدرسرودنشعربهشاعرانپیشاززمانصفویه،شاعرانسبکخراسانیوعراقی،توجهداشتند.سوحاب
مرثیههواازغوز هوای
بیشازهمهبهسعدینظرداردوذهنوزبانشتحتتأثیرشعراوست.پیشترنیزبیانشدکهدر 
سعدیبهطورتضمینبهرهبردهاست.اودرچندجایدیگرازدیوانشنیزابیاتیازسوعدیرابواذکورنوامشتضومین
کردهاست :
چرره خرروش گرررت سررعدی پررر نررداد

سررررررخ دان پیشررررررینه اوسررررررتاد

«اگرررر برکرررهای پرررر کننرررد از گرررالب

چررو سررگ در وی اپتررد شررود مررنجالب»
(سحاب نیریزی :گ19پ)

یاندکهسحابازابیاتآنانتضمینمیکند.اوباذکور
فردوسیوادیبصابرومولویوجامینیزدرشمارشاعران 
یگوید :
نامادیبصابر(شاعرنیمةنخستسدةششمهاری)م 
از مقرراالب ادیررب صررابر انرردر پرررقتر

ثیت کردم شاهبیتری پررد و نررز و انتخراب

«تا سرشکم بیشتر شد صیر م کمتر شده اسرت

راست پنداری ز دیده صیر میبارم نره آب»
(همان :گ113پ)

بیتپایانیدردیوانادیبصابربههمینصورتآمدهاست(ر.ک:صابرترمذی .)00:7013،
سحابدرقییدهایبلند(700بیتی)باذکرنامجامی،بیتزیرراتضمینوباآنتادیدمنلدمویکنود.ایونبیوت
منلدیکیازغز هایجامیاست :
از شررعرهای نررامی خرروش کرررد مطلررع

ررو ی یررع مرر ز سررر شرروق ابترردا

«ی را م ر برردا نما ررک پ ری ک ر مررا برردا

بررادا هررزار نرران مقرردد تررو را پرردا»
(همان :گ10پ)

بیتپایانیدردیوانجامیبههمینصورتآمدهاست(ر.ک:جامی )0:7011،
یاوازشواعرانسوبکهوایخراسوانیوعراقویو
یجوایدیووانسوحابتأثیرپوذیر 
افزونبرتضمینابیات،درجا 

نیزدیدهمیشود.سحابدرشکلومعنیازسعدیشیرازبیشازشاعراندیگرتأثیرپذیرفتهاست :

آذربایاانی
سعدی :
زهرررررر از قیررر ر ترررررو نوشررررردارو

پحرررر از دهررر ترررو ییررراب اسرررت
(سعدی )11 :1305

سحاب :
تلرررن گرررو کرررز آن رررب شرررکرپشررران

صررحیتی شرریری تررر از دشررنام نیسررت
(سحاب نیریزی :گ03پ)

یگوید :
یریزازدیواناافظنیزتأثیرهاپذیرفتهاستربرایمثا دربیتیم 
خاالسالمن 
شی 
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عمرم همره بو شرت بره نرادانی و غرلرت

اال دمرری از عمررر کرره بررا دوسررت نشسررتیم
(همان :گ135پ)

یآورد :
کهبیتمشهورخواجهرابهیادم 
اوقاب خوش آن بود که با دوست به سر رپرت

باقی همره بریحاصرلی و بریخیرری برود
(حاپظ)111 :1359 ،

دردوبیتزیردیدهمیشود :

نمونةدیگریازتأثیرپذیریسحابازاافظ
کررهای صرروپی شررراب آنورره شررود صررا

کرررره در شیشرررره برررررآرد اربعینرررری
(همان)339 :

دال خررون شررو کرره تررا کامررت برآیررد

کررره مررری صررراپی شرررود در اربعینررری
(سحاب نیریزی :گ03پ)

چکامههایسحاببیتزیراست :

ازشاعراناوزةآذربایاان،سحابتحتتأثیرخاقانیاسترمنلدیکیاز
صیح است و کح چشم شب از سقف منیا ریختره

در حقة زری چرر اخترر گهرسرا ریختره
(همان :گ13ر)

یآورد :
یدرنگقییدةشاعرشروانرابامنلدزیربهیادم 
اینبیتب 
در کام صیح از نا شب مشک است عمدا ریخته

زری هزاران نرگسه برر سرقف مینرا ریختره
(خاقانی)355 :1355 ،

برایآشناییبیشترباسبکشعریسحاب،اشعاردیواناوبهطورفشردهازسهزاویةزبان وادبواندیشوهبررسوی
میشود .

1ر 1ویدگیهای زبانی
زبانسحابدرغز هایشسادهوبهدورازواژههایدشوارومهاوراسترامادرقیایدشکهبیشوترتحوتتوأثیر
زبانشاعرانخراساناست،چندواژةکمابیشمهاوردیدهمیشودرنفاغ،اروانه،ارکاکجزواینواژههاستکهدربیت
زیرآمدهاست :
بررراد بهرررر نقاشررری در نرررراغ اروانررره

با ترشرح ارکرا

حر نمروده هرر دم زر

1

(سحاب نیریزی :گ111پ)

مهبیانمیشود :

ویژگیهایزبانیدیوانسحابدرادا

برخیاز
 )1کاربرد اندر ،مر ،ایدون ،ایدر
سخاوب در کف او چون عررضض انردر برر نروهر

شجاعت در دل او چرون گهرر انردر دل دریرا
(همان :گ11ر)

بس کس که سرود پررق اضبرر پررق پرقردان

تررا پررا نهرراد بررر سررر ای ر خررا

و بوری را

(همان :گ15ر)
ایرردر گشررای چشررم و نوررر ز ایررران راه

ایدون بردار گروش و شرنو بانرگ کراروان
(همان :گ51ر)
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منم که قاپیره و سرجع مرر مررا نره شرر

منم که شاعری و شرعر مرر مررا نره شرعار
(همان :گ 11ر)

 )1کاربرد یای شرط 
سحابدرابیاتخودگاهبرپایةقاعدهکهن،درجملههایشرطیوبیانخووابو«...ی»رابوهآخورافعوا متیول
ازاینشیوهاستفادهنمیکند :

میکندراماهمیشه

گررر ز آیرری وپررا ی رارم خیررر م ریداشررتی

 )3کاربرد دو حر

دست از ور نررا و کینره برر مریداشرتی

اضاپه برای یک متمم 

یکیازویژگیهایزبانیشعرسبکخراسانی،استفادهازدوارفاهوافهبوراییوکموتمماسوت.محمودجعفور
ینویسد«:گاهشاعربرایمفعو بهواسنهبهجاییکارفاهافهدوارفاهافهیکیپیشویکیبعوداز
محاوبم 
یتا .)70:
قرنهامعمو بهشعرایخراسانبودهاست»(محاوب،ب 
یآورد.اینطریقه 
آنم 
یبرد :
سحاباینشیوهرادربرخیازابیاتبهکارم 
گر به ابر اندر نهان برود آپتراب از حکمتری

روی رخشان هان عیان کرد از پراز گوهسار
(سحاب نیریزی :گ195پ)

تا نهان باشد تو باشی تا منت گرویم مردیح

تا بره براغ انردر برود گر آیرد آواز هرزار
(همان :گ195ر)

 )9کاربرد ا ف ا الق
یشود :
ویژگیهایزبانیابیاتسحابکاربردالفاطالقاستکهدرابیاتزیردیدهم 

یکیدیگراز
اال ای ساقی مهروش پردع مهرالا و تر خیرا

اضدر زان بررادة برریغررر قررواریرا قررواریرا
(همان :گ11پ)

نرری هرکرره را نمررال بررود د یررر آیرردا

نی هر شجاع صرفشرک وصرف در آیردا
(همان151 :پ)

 )5کاربرد کلماب پرسر آیا و چه با هم 
یهایزبانیشعرسحاب،کاربرددواسمپرسش«آیا»و«چه»باهمدیگراسوتکوهدربرخویاز
یکیدیگرازویژگ 
یشود :
ابیاتاودیدهم 
زان سرو قد که صرصر نورش ز پرا پکنرد

آیا چها بره سررو و گر و یاسرم رسرید

روزی کررره دادخرررواهی آل عیرررا شرررود

آیرررا چرررههرررا ز واقعرررة کرررربال شرررود

آیرا چررههرا رود ز خجا ررت برره سرررو نرراز

زان سرررو قررد کرره نانررب گلررزار مرریرود
(همان :گ01پ)

 )3کاربرد برخی از واژهها در معنی که تر آنها 
یبوردکوهمعوانیکهونایون
گاهیسحابواژة«شد»رادرمعنی«رفت»و«همه»رادرمعنی«سرتاسور»بوهکوارمو 
واژههاست :
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ز ررو دهررر بشررد صررورب سررحاب و ری

نشررد خیررال نمررا ر ز ررو تصررویرم
(همان :گ51پ)

بیا که م همه شب از پراق روی چو ماهت

در انتظار ترو نشسرتهام بره هرر سرر راهری
(همان :گ91ر)

ویدگیهای ادبی
میشود :
یریزدیده 
خاالسالمن 
ویژگیهایزیردردیوانشی 

بهطورکلیازدیدگاهادبی،

 )1موسیقاییبودن ابیاب
یکیازویژگیهایشعرسحاب،بهویژهدرغزلهایش،موسیقاییبودنآناست.سحاببرایموسیقاییکوردنهرچوه
سهچهارواژهردیفاست :
میکندردربرخیازغز هایشاعر ،
بیشترغز هایش،ازردیفاستفاده 
چو پیچد ز ف بر رخسار گاهی راست گاهی کرج

د م پیچد بهسان مار گاهی راست گاهی کج
(همان :گ13ر)

دربررسیصدغز نخستدیواناو،ازنظرمردفبودن،چنیندریافتمیشودکه16غوز ازغوز هوایاو()%16
ردیفدارد.شاعربرایموسیقاییکردناشعارشازروشهایدیگریمانندانواعصنایدلفظیومعنووینیوزبهورهبورده
هماروفیاستکهدربیتزیرآمدهاست :
آرایهها ،
استریکیازاین 
کررره بهرررار اسرررت و سررراحت شررریراز

شررررد سررررتیرق ز سررررنیره سرررریراب

شررررکر و شرررریر و شررررهر و شررررمامه

شیشرره و شررمع و شرراهد اسررت شررراب
(همان :گ111پ)

 )1تخلص در مثنوی
افزونبربیتپایانیغز هوا،درپایوان
یآیدرامادردیوانسحاب 
تخلصدرسنتشعرفارسیبیشتردرپایانغز م 
یشود :
ببندهانیزدیدهم 
یهاوترکی 
مثنو 
هان زبران درکرر سرحاب از ایر سرخ

نیسررت کررس تررا ای ر سررخ یابررد ز م ر
(همان :گ9پ)

 )3کاربرد ساختار پرسر و پاسن
بهرهمیبردرگوییایونشویوهراازاسوباب

سحاببرایتأثیرگذاریبیشتربرمخاطبگاهازساختارپرسشوپاسخ
یآید :
نرویکعنیرسبکیبهشمارم 
یداند.بسامداینروشدردیواناوبسیارزیاداستوازای 
بالغتوتأثیرم 
بخت ری چرره بخررت؟ بخت ری کررز یلررهاالزل

خرتررره بررره یررراد ابرررد روی در قررررا
(همان :گ15ر)

 )9تلمیح به آیاب و قصههای قرآنی و احادیث یا اقتیاد از آنها
سحاب،شیخاالسالم استوازاینروبازبانعربیوآیاتوااادیثکامالًآشناستربرایمثا بااشارهبوهاودیث
یگوید :
«الیسعنیارهیوالسمائیویسعنیقلبعبدیالملمن»(ر.ک:فروزانفر)06:7013،م 
گرت خدا با رسول ،م که نونجم به عررش

در دل هررر مرر منی نررای بررود مررر مرررا
(همان :گ155پ)
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همچنینبااشارهبهآیة«إِنَّاعَرَهْنَاالْأَمَانَةَعَلَىالسَّمَاوَاتِوَالْأَرْضِوَالْاِبَا ِفَأَبَیْنَاَنْیَحْمِلْنَهَواوَاَشْوفَقْنَمِنْهَواوَاَمَلَهَوا
ینویسد :
یکندوم 
الْإِنْسَانُإِنَّهُکَانَظَلُومًاجَهُولًا»(اازاب)10:امانترابهمعرفتتأویلم 
از نرری و از اثیراب مرا

گر نیودی معرپرت مقصرود از خلقرت نرزد

خامة تقدیر حرر

پشت گردون بشکند از حمر برار معرپرت

دست حق بنوشت ای آیاب برر رایراب مرا
(سحاب نیریزی :گ93پ)

برره هرنررا بورر ری بررا اینچنرری روی

برره نررز پریرراد مررا هرر ا بشررر نیسررت
(همان115 :پ)

بیتباالنیزبرگرفتهازآیة«وَقُلْنَاَاشَلِلَّهِمَاهَذَابَشَرًاإِنْهَذَاإِلَّامَلَکٌکَرِیمٌ»(یوسف)07:است .
غیررر از تررو کررس نورررت اض ضسررت بررربکم

غیر از تو کس نورت کره قرا وا بلری بلری
(همان :گ11ر)

دربیتباالنیزازآیة«وَإِذْاَخَذَرَبُّکَمِنْبَنیآدَمَمِنْظُهُورِهِمْذُرِّیَّتَهُمْوَاَشْهَدَهُمْعَلیاَنْفُسِهِمْاَلَسْوتُبِورَبِّکُمْقوالُوا
رفتهشدهاست .
بَلی»(اعراف)710:عباراتیگ 
تا آدم از تو هر دم نوعی خرورد پریرب

پر بر زنی چو اوود قد برکشی چرو مرار
(سحاب نیریزی :گ101پ)

میکند .
اینبیتنیزبهداستاناضرتآدمواخراجاوازبهشتبهمکرشینانوهمکاریماروطاووساشاره 
 )5ارسال مث
المثلهایعربیدرابیاتاواناامیدهاست :
هرب 

آشناییسحابباادبتازیبهکاربرد
کُ اختصرار کره حُسر ُ ا کرالم قر و دل

ک

اختصرار کره حُسر ا مقرال دل و تضرمّ

 )3تصویرهای کهنه در دیوان سحاب 
میکنودرسوحاببوهسونت
دراشعارسحابتیاویرتازهبسیاراندکاسترزیرااوازسبکپیشینیانپیرویوتقلید 
یکند.ازجملهتیاویراوکهگویادردیووانشواعران
ادبی،یاررادربلندیبهسرو،لبرادرسرخیبهلعلو...تشبیهم 
میتواناشارهکردکهاستعارهازآسماناست :
یشود،بهتلّخاکستر 
پیشازاوکمتردیدهم 
گررر خررود گرردای بارگهررت نیسررت آپترراب

عریرران چرررا بررر ای ر ت ر خاکسررتر آی ردا
(همان :گ151پ)

یشود :
تیویرزیرنیزگویادرشمارتیاویریاستکهکمتردردیوانشاعراندیگردیدهم 
زمرری ز سرریزه و گرر آن کتییررهای مانررد

که مت اوست ز شنجر

و هامر از زنوار
(همان :گ15پ)

ویدگیهای معنایی و اندیشوی
استوچنانکهگفتهشود،آمووزههوای

ذهنسحابمانندزباناوپیروومقلدپیشینیان،بهویژهشاعرانسبکعراقی
بهویژهدرغز هایش،بسیاراست .
عرفانیدرشعراو ،
نرواصونالااتوقواعودو
سحابباچنددانشمانندموسیقی،مننق،صرفونحو،فلسفه،ناومآشنابودوازایو 
دیدهمیشود :

گستردهاییافتهاستربرایمثا دربیتزیرقواعدصرفی

آموزههایاینعلومدرشعرشبازتاب
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اال تا در نهان اپرراد آیرد اصر ترکییراب

اال تا در نهران ت نیرث باشرد پررع تر کیرا
(همان :گ111ر)

درابیاتزیرنیزاصنالااتعلمصرفومننقوموسیقیوناومآمدهاست :
نه توصیف تو از نوعی که خواهد پص تشخیصی

نه تعریف تو از نحوی که باشد پرع تنکیررا

قضایای مدیح تو برود کیررای هرر حجّرت

پلک زو منتج آید گر بریرزد شرک تسرطیرا
(همان :گ111پ)

گهی به سوی مخرا ف حسری را ز حجراز

برره بانررگ شررور و نرروا عررازم سرررر بیررنم
(همان :گ131پ)

خوارم به شهر خویر چو اختر که در وبرال

برا ضرد خرود بره خانرة خرود کنرد قرران
(همان :گ33پ)

یهایجالبدرشعرسحاب،نقددینیاوبراندیشهورفتارکسانیاستکهتنهابوهظواهردیونتوجوه
شهگر 
ازاندی 
یپوروا
ماندهاندراینموهوعبرخاستهازنگاهعارفانةاوبهدیناست.سحابدرچکامهای،ب 
میکنند وازمغزدینغافل 
یخواند :
یتازدوآنهارالعینم 
بهایندستهم 
1

ترا کره بره بسرم ا لهرت رب بشرود آشرنا

گه به نوای غرزال نا ره کنری چرون شررال

تا کره کنری حرا حمرد از بر مخررل ادا

خواه غلیظر بخروان خرواه رقریقر بردان

حمد خداوند پا

ررظ حرا

هی و ض و هی و ض 3چند زنی از غررض

رو پرری دپررع مرررض نررو ز یییرران دوا

از ره مکر ای بلیس چند کنری بریس بریس

از پی یرک حرر

ری

رول و ال ا ضرا ی

نیسرت همری

مد نه که هست ای عی

ول ام مر ترو را
(همان :گ155ر)
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