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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. 
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 ة بازگشتدور ناشناختة شاعر ،یزیر ینسحاب 
 

  مختار کمیلی

 

 دهیچک

دیووانسینودستةبازگشتادبیایراناست.تنهادوربهسحابازشاعرانمتخلصفایعففرزندمینعدیساالسالمخیش

هوایشاخهوییشعرغناسحابانواعادبیازجملهدیواندر.شودیمیهدارالمعارفبزرگاسالمینگرةیدااودرمرکز

اوشواهانقاجواری.اسوتیعراقوهواغوز ودریخراسوان،هاحمدآنمانندمرثیهومدحبسیاراست.سبکسحابدر

اززیونشواعرزادگواهسوتاید.ااکموانمحلویبرخیازشواهزادگانرامویوشاهنیناصرالدمعاصرشمانندمحمدشاهو

هایخود،رخدادهایکوربالرابوهتیوویرکشویدهاسوترشومارایونثیهمرحابدراند.سنماندهبهرهاوبیهایستایش

ایونشواعردیووانرود.درهادرشعراوبسیاراستوبههمینسببسحابازجملهشاعرانآیینیبوهشومارمویمرثیه

است.درگذشته7031سا درزیرینگویاشاعر.شودیمدهیدزین،هاینوعادبغنایی،ازشاخههیواخواننامهساقی



 های کلیدی واژه

مرثیه،سحاب،سبکبازگشتیادبی،نامهیساق،اخوانیه

 

 مقدمه

تورکوچوکةدورسبکبازگشترابهدو،بعضیازپژوهشگراناست.بازگشتةدور،یفارسشعرهایدورهازیکی

ق(تواپایوان7711)افشوارنادرشواهسولننتموانزازیخیتارةدورمکتبدردونیایةاولگیریشکل»کنند.یمتقسیم

داراداموهپیوداکورد.هودفةقاجاریهبهشوکلدردوریاست.بازگشتادبق(اتفاقافتاده7033اکومتزندیه)ادود

وادبیواتدورةقاجواربواعنووان«دورةاو بازگشوت»عنووانباراهمحققانسبکشعروادبیات،دورةافشاریهوزندی

ةدورراهیووزندهیافشوارةدورشوعرسوایشم.(7011:17)شاملوودزفولیوان،«اندگذاریکردهنام«مبازگشتدورةدو»

دومةدورشعربازگشوت(.7011:033سا،یشم)«استدورهنیهمبهمربوطبازگشتةدورشعرةننف»نامدکهیمفترت
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شوعریژگیونیترمهم.شاهقاجار،شکلگرفتیفتحعلاری،درروزگارسلننتهزدهمیسةسدةانیمدرنظرتاریخیاز

ازشواعراندیووتقلهیصوفوزموانازشیپوندگانیگویشاعرشیوةبازگشتبهد،یآیبرمکهازنامآنچنان،هادورهنیا

بازگشوتةدورشواعراننینامودارترسروشاصفهانی،وقارشیرازی،داوری،قواآنیو...است.یوعراقیسبکخراسان

.چاپشدهاستنیزآنهاشعریواندکههستندرانیایباد

نشودهبوودوییشناسوازماننیاتااودیواناستکهیزیرینسحابمینعدیسبازگشت،ومةددورازشاعرانیکی

کند.ییتوانستآنراشناسایفارسیهاسینودستیهافهرستدرجستاونگارندهبا

شوعرشواعرانتکرارتوجهینداشتند.آنانشعربازگشترابازگشتدورةشعرهنظرانبازمنتقدانوصاابیبعض

گوریدایگونوهیبهادبنظرانصاابازناقدانوگریدرامابرخیستیمعاصرروزگارخودندانستندکهمیشیپیهاسده

بوهکسرهیدیهمهازسرتقلونتاکن»گوید:دراینبارهمیسایشمروسبرایمثا سیرنگریستندمیبازگشتةدوربهشعر

یمقتضوابوهیرانویچونمنکهبهادبکهونایکسانیبرا،میبگوپردهیبرامامنانددهیکشخطردبازگشتةدورشعر

ةدورییگوونکهیاکمدستباشدردوربهیقلبیهانیتحسازجاذبهونثارتواندینمشعربازگشتدرنامأنوسخودةشیپ

یاستکهشعرسوروش،داوریاری...لحظاتبساندافتهیدرازتریعمری،فرخامثا راستشدهرابربدویخراسانسبک

شناسبرهوردویپارسوشودیمیکیها،شائبهومسعودسعد،بهدورازیوفرخیباشعرعنیریبانیومحمودخانش

(.7011:000سا،ی)شم«دیگویمقییده،آفرین

کیو»:سودینویمویمحمودفتواهمتایینیستربیطراوتووینوآورازبهرهبیبازگشتةدوربراین،شعرافزون

زیوننودهیماننودشراعرهوهنکوردهودرآکسیآناستمنفردکهتازمانخلقیاهیانیبایگانهیاستیاتفاقیمتنادب

یکسواتیوچراکوهدرهنوروادبرانودتیفردازیابهرهیااوزینهارهینظویدیتقلآثاررازاینمنظراتینخواهدکرد

،یدیتقلاثرهمویابداعاثرهم...ستیدراماننگرانیدریازتأثکههمچنانرخودراکتمانکندتیاضورفردتواندینم

.(7011:10،ی)فتوا«دارندتیازفردییهانشانه

اناامدکوهمییایادبخیتارنگارشونیتدوبهیزیرینسحابمانندیاپرداختنبهشاعرانناشناختهنها،یابرافزون

پوژوهشجوامددرتواریخادبیوات،کیوبوهیابیدسوت»:سودینویبهنقولازبروکلموانمویدارد.فتوایتریکلنگرش

یمووردیهواتنهابراساسپژوهش،نشاندهدیرادرآثارادبیاوستهیپهمبهکهتکاملایاتمعنویومشهوریاگونهبه

(.706:)همان«شودیممکنمشدهیبندردهاتیتردهوجزئگس

دروابستهاست،شعرآندورههایدیوانواکاویوبررسیبهدورهیکشعریقچونشناختدقینکهاسخنچکیدة

.شودمییوبررسریزی،ازگویندگانمتوسطوناشناختةدورةبازگشتادبی،معرفیسحابنیدیوانجستارینا

 تحقیق روش و شینهپی

ایناثردرمرکوزیسنودستوجوداززمانینتاایکسیاتونرسیدهاستچاپبهتاکنونریزییسحابندیوان

تنهوااست.اناامنشدهایگستردهوجداگانهیقتحقیچهشاعردربارةایننداشتربههمینسبباطالعیالمعارفدایرة

معرفیشدهاوازاشعاریتبدهدیوانشهمراهباذکروسحاب،دوسنراندازةبهوهطورکوتابهالفیااهمرآتدرتذکرة

دیوواننویسدست.شمسازوجودبهرهبردهاستریزنیفرهنگوتاریخدرکتابکهمحمدجوادشمسازاینمنالب

دراثریاوازابیاتیجزاکنونمااداشتهر...شعردیوانسحاب»:نویسدمیاونداشترخبرالمعارفدایرةدرمرکزسحاب

.اسوتالفیوااهمورآتصاابسخنانسحاب،هماندربارةمنالبشمسروایناز(7011:310)شمس،«نیستدست
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.استشدهبیانریزنیمشاهیردانشنامةپایگاهاینترنتیدربههمینشکلمنالبینا

ویشواعربوهوکنودموییمعرفریزنییعلماجزورا)سحاب(یمنعیدس،ریزنیفارسنامةدرییفساینیاساسن

شود.بیانمیجستاریندراییفساینیندارد.منالباسایهیچاشارهصاولتخ

مقواالتماموعوهدر«درعهودقاجوارریوزنویشواعرانیاشعارعرب»باعنوانایمقاله،سحابدیوانازکشفپس
مقالوهیون.درااستدربارةسحابازآنکهبخشینوشتهشدعربییاتادبوعرصةزباندرفارسجایگاهیملیشهما

(.0:63،ج7011کمیلی،:.ک)رشودارائهنمیبحثیاینشاعروسبکاشعاریسحابوانواعادبیفارسدربارةاشعار

سوخدسوتپایونازاهواییپرسوشاسوتوبوهتحلیلیویفیتناسبموهوع،توصبهاینجستارنگارندهدرروش

واوهاعیست؟مللفک:دهدیم شواعردیواننوعوموهوعاتسبکو؟بودهاستچگونهاوروزگاراجتماعیسیاسی

یست؟چ

 یزیر ینسحاب  دیوان سینو دست

بواندهیسورا»:اسوتآمودهنیچنوسوحابدیوانالمعارفبزرگاسالمیذیلةریدامرکزیخنیهانسخهفهرستدر

کردهاست:شیراستاالسلننهاسام(ونوابق7070و7061)شاهنیناصرالدسحابکهصلتخ

 شرررراه پخررررر پادشرررراهان ناصرررررا دی 

 

 کرررز عررردا ت ناسرررن نوشررریروان شرررد  

.(0:773ج،7011،ی)منزو«باشد(7000)د.رشحاتسحابةنگارندیسحاباصفهانتواندینمر(و701)گ 

رزیراسحاباصفهانیفرزنوداستدرستکامالًاسالمیالمعارفبزرگرةیداهایمرکزنویسدستنگارفهرستنظر

.باشوداوکننودةحمودتوانودینمواسوتورگذشوتهشواهدنیناصرالدیازپادشاهشیچهلسا پهاتفاصفهانی،ادود

دیووانایونشواعرکنودسوحاباصوفهانییموهاییاستکهثابتتاریخمادهسحاب،یواندنویسدستدربراینافزون

ساختهاست:7010الدولهدرسا نیامتاریخآبانباریکهمادهنندرماستین

 نام واحد بر گرپت و زد رقم کلک سرحاب 

 

 از امی  دو ت اکنون سلسرییلی شرد سریی     

 پ(151ریزی: گ )سحاب نی                        

شودهآمیوزنگوارشکستهشقیبهخطنستعلرشودیمیهدارالمعارفنگةریدادرمرکز161ةشماربهسینودستنیا 

یمتنوبرونهایدلیل.درادامهاستیزیریبهسحابنلصمتخمینعدیساالسالمخیشبرگدارد.ایناثراز731استو

شود.برایدرستیاینانتساببیانمییمتندرونو

یمتن برون د ی 

وزیورینازاهلفایعفدیبنسمینعدیساسمش»(آمدهاست:یزیرین)یسحابفارسلیذالفیااهمرآتةتذکردر

یمراثوودیقیواواتیوغزلات،یومثنوبورمشتملکهاورادیوانخوداووالفیااهمرآةآناابوده،صااباالسالمخیش

.(7017:010،)داور«استدهیدبوده،

بههمانکهکندیمحاببیانسدیواناتیورباعاتیغزلبراینمونهابیاتیازقیایدوالفیااهمرآتةتذکرصااب

تذکرةایاستکهدرزیرمنلدقییدهتیببرایمثا رشوددیدهمیةالمعارفریدامرکزدروجودمسینودستدرشکل

المعارفنیزوجوددارد:نویسمرکزدایرةودردست(آمدهاست010:همان)الفیااهمرآت

 چو از وثاق زدم زی  بره رخرر راه سر ار   

 

 بهررر سرررر بررر بررراق عررزم سرروار شرردم ز  

 ر(131ریزی: گ )سحاب نی                          
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 یمتن درون های د ی 

راسوتیزیورینوازسحابالمعارفةریدامرکزسینودستکندیمثابتکهیمتعددیوجودداردمتندرونهایدلیل

:ازاستعبارتلیدالنیانیترمهم

 آغازة صرح ادداشتی

ایونکتواب»قراردارد،چنینعبارتیآمدهاست:دیوانةشروعاشعارصفحازشیکهپسینودستآغازینةصفحدر

اشمالاظوهازبسواط،یةسوروروانمااشعارآبدارشقتیاقردراستاالسالمخیشمراومآقاسیدنعیمدیوانمستناب

.«7017محرمسنه00ااصلشود.اندازهیبیتازهوسروریروا

فرهنوگدر.سوتینیاالسوالمخیشومرتبوةومینعودیسونوامبواریزینیجزسحابشاعری،یشعرفارسخیارتدر

ازکودامچیهناماست.یزیرینسحابمینعدیسهاکهیکیازآناندشدهفهرستسحابصهفتشاعرباتخلسخنوران

(.7013:060ر،پوامیخةدیگر،نعیمنیست)ر.ک:گانشششاعران

سوخنورانفرهنوگدر،آنهواازشاعردونامکهآمدهسحابصنامچهارشاعرباتخلالشیعهتیانیفالیلذریعهادر

نیزوجودداردونامدوشاعردیگروسحابتفریشی)هوابوالقاسمبنمحمد(وسحابهمودانی)الشویخاسونعلی(و

(.1:100ج،7001،آقابزرگدرآنفرهنگثبتنشدهاست)ر.ک:

نام زادگاه شاعر

راموونیپیهوایآبادازیکیونامز،یرینشاعر،زادگاهنام،دیوانابیاتیازایندراستکهنیاگریدمتنیدلیلدرون

:شوددیدهمیشهر،هرجان،نیا

 ریررز برره هرنرران رپتمرری روزی ز نرری   

 

 ریررز د رری پرحسرررب و بررا چشررم خررون   

 پ(1: گریزی )سحاب نی                             

 یمحل حاکمان و ها خاننام  

انود.وجودداردکهمعاصورشواعربوودهزیرینهاوااکمانمحلیانخنویسقیایدبلندیدرستایشدرایندست

یشویستاهوایةچکاموهدربارستاید.درادامةاینجستار،میخانرانیالعابدنیزخانواصغریعلد،یقیانیدراسحاب

شود.خنگفتهمینیزسسحاب

مینعودیساالسالمشیخدیوانةالمعارف،ریدامرکز161ةشمارنویسبردالیلنامبرده،هیچتردیدینیستکهدستبنا

اسوت.امودهیتوااموروزبوهدسوتنیگوریدسینوودسوتشواعر،نیادیوانگویاازاست.یزیرینبهسحابصمتخل

سوحاب،دیوواننگارشنسخهآشکارنیست.گویواخینامکاتبوتاررونیازانداردواناامهسحابدیوانسینودست

اسوتکوهدرآمودههواتوذکرهرزیورااشوعاریازشواعردرموجودآنبوودهاسوتنویسدستتروپربارترازتنهابزرگ

بااینمنلد:یتیب63ایالمعارفوجودنداردرمانندچکامهةریدامرکزسینودست

 ری  شرردبارگرراه نررم دگررر عرررش برر    

 

 االمرری  شررد تکیرره زن بررر وی موررر رو   

مِنکالمسحابفیمدحسورکارنووباب»آمدهاست:اینعنوانصورتکاملآنبا،ملیدیهمدایحسینودستدرکه 

فقطبیوتمنلودوبیوتالفیااهمرآتةتذکرهمچنیندررر(11:گیالمعالشمس)«الدولهالعلیهالعالیهدیملقمررکاب

سحاباصالًهبطنشدهاست.دیواننویس(رامادردست7017:010.ک:داور،)رآمدهچهارمآن

یشوترینبیوات،شومارابازنظورقیویده.استفارسیشعرگوناگونهایگیرندةقالبسحابدربردیواننویسدست
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70بیوت(،111)بنودترکیوب71بیوت(،7013)غوز 710بیوت(،7163)یدهقی10نویسدستینرادارد.درایاتاب

یتویب00بندترجیدیکوداردخانه1کهمیراعیپنجمسمطیکرباعی،16بیت(،011)قنعه71بیت(،133)یمثنو

یوات.مامووعابانودشودهنگارشصفحاتوهامشمتندردرهم،طوربهنویسایندستدرهاقالبین.اشودمییدهد

رسد.مییتب1667بهشدهاستنویسهملیدیهمدایحدرکهسحابقییدةیاتوابدیواننویسدست

 یزیر یننامه سحاب  زندگی

 سحاب خاندان

پووشتونبسویارانیسوالفوا،یعفدیسسحاب،پدر.اندبودهشهرمندهعالمانبزرگوآوازازیزیرینسحابخاندان

بوردهارثبوهن،یاستیالربزرگذومینعدیسزپدرخود،ارارتبهومقاممنیااو.دیکشیشهررابردوشمیاالسالمخیش

ازو»:سدینوی)متخلصبهسحاب(ممینعدیسازجملهزیرینیهااالسالمخیخاندانشدربارةییفساینی.اسناسبود

فالیودقخلزیرینبلوکاالسالمخیشمینعدیس،مرجدانامدوران،ةنادرواداتةسساللراستزیرینزماننیایعلما

محمودصوالحریوخلفالیودقمغفورتتواموانم،یزیریناالسالمخیشمینعریخلفالیدقماالسالم،خیشفایعفدیس

وازنسلدیمتوطنگرددهیراگسترانیگستروبساطفضلدیگردزیرینوطننمودهواردیجالدارابةقیباز،یداراب

ینی)اسو«دارنودیزنودگام،اهلکما وثروتوما گشتهربهااتورامتمواآنهشتریبربرپاگشتهزیریندریاسلسلهاو

.(0:7317ج،7010،ییفسا

 و زادگاه شاعر زادسال نام،

نوامخوودراآوردهاسوت:یاست.سوحابدرمیوراعشدهنوشتهمینعدیسنامشاعر،الفیااهمرآتوفارسنامهدر

.«ششیسوختچونپروانهپماینع»

اسوتکوه(گفتوه7061و7033)قاجارمدحمحمدشاهدربامنلدزیریادهیقیامارستینآشکارلدسحابتوسا 

زادهیمورق7013وو7003ةدهزدکهدرگمانتوانی،م7063او،وانیدخیتارمادهنیترمیقددقتدربابهآنوتوجهبا

:شدهاست

 شب دوشی  مه روش  چو شد بر نیلوون توس 

 

 انجمر یکسرر روان از ایسرر و ایمر     س اه 

 پ(11ریزی: گ )سحاب نی                          

یهوایآبوادهرجان،ازینامزادگاه،نامآبادبرافزوناست.کردهادیازآنتیاستکهدرچندبزیرینزادبومشاعر، 

آمدهاست:شاعردرشعرزیشهر،نرامونیپ

 ریررز برره هرنرران رپتمرری روزی ز نرری   

 

 ریررز ی پرحسرررب و بررا چشررم خررون د رر 

 پ(1)همان: گ                                          

شواعراست.بودهمحبوبشودورازوطنویشهرردراجبارهبیمدتاوکهدیآیبرمچنینسحابدیوانیبررساز 

:دیدارکندمعشوقباوبرگرددزادگاهبههدهنداجازاوکهبهخواهدیمازااکمان

 ماه است که در ملک ریرم زار و غریرب  بیست 

 

 ز غررریییم بیررر برراز برره سرروی و نررا      

 پ(155)همان: گ                                        

 چررارده مرراه مرر  از مرر  نرروزده م رره     

 

 شد که دور اسرت و زنرم برر مره پرران را      

 پ(151)همان: گ                                        
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 شاعر پرزندان

تورینبنامد،یراپوشیاالسالمخیشیردا،پدردرگذشتازپسکهاشرفدیس.استداشتهیوفرزندانهمسرسحاب

شهابتاامروزدوباربوهدیوان.سرودشعرمیشهابتخلصباشاعربودوپدر،ماننداشرفدیسسحاباست.فرزند

یوواند7011سا دریشناسفارسادیبنگریدبارو7010درسا ییانتشاراتطغراباریننخستیبراررسیدهاستچاپ

.ندمنتشرکردرااو

 شاعر وپاب

عیورةنامدرگذشتهاست.درهفتههاری7031درسا گویااو.نوشتهنشدهاستییجادرگذشتسحابدرسا 

هسوحاباسوتکهمعروفبمینعدیس]فایدعفیس[بعدازاو:»استآمدهشهر،ةجمعامامه،یفقمحمددیازقو سزیرین

]یزیورینوشوهاب[اشرفدیسشود،یمفوتمینعدیسکهمراوممریق7031سا از...دیرسزیرینیاالسالمخیشبه

.(7011:1ه،ی)فق«شودیماالسالمخیش

 در روزگار سحاب زیر ین ینیو د یانتماع اوضاع

اسوتکوهموتندرآنیاینیودیاجتماع،یاسیس،یخیاوهاعتاربررسی،یپژوهمتنیهایبررساصلمهمدرکی

شتأثیرپذیرفتهاست.ایونتأثیرپوذیریروزگارینیودیاسیازمسائلسگریدمتونمانند.اشعارسحابشودمیآفریده

یاسویساوهاعازکمتر،یقاجاراکومتبهیوابستگسبببهاالسالمخیش.یابدمیبازتابیپنهانیگاهوآشکارایگاه

.شوددیدهمیاتیابیبعضدراویهاشکوهاماکردرمیانتقاد

درزادگواهآنروزگار.درگذراندمیخودرایخیتاریهادورهنیترازپرآشوبیکیقاجارروزگاردرسحابزادگاه

ویاقتیادیواسیسهایسبببهیااکمانمحلیوجودنداشتوگاهیاسیفارس،ثباتسگریدیشهرهامانندشاعر،

کتابدرنیآشفتهبود.ااریاوهاعزادگاهسحاببس،یبهاتفاقیدوقایهاگزارشپایة.برشدندیونیبمبرکنار،یاجتماع

کوهیآنکوهازقورارگورید»:گویدچنینمیزیریندربارة«7110سپتمبر71منابق7011قعدهیذ3از»رخدادهاگزارش

یدوقوا«)شوودیمویهرروزهنزاعاستوآدمکشوتهوزخموراستدهیهمرسهبغتشاشایقدرزیریندردهیخبررس

.(7010:17،اتفاقیبه

یخیتوارمتووندرآنهواگسوتردةکهشورحردیگیدرمیبابةفرقروانیوپانیعیشانیمیسختیهاجنگدورهنیادر

ایونکشوندررامویزیرینااکماندوتنازبابیانهاستکههاوآشوبجنگنیآمدهاست.درهمیخالتوارناسخازجمله

بوهجستارنیایودربخشبعدآنانراستودیدیکهسحابدرقیاهستندخاناصغریعلخانونیالعابدنیزدوااکم

شود.آنپرداختهمی

خواهودیموازممودوحیادهیقیدراو.استشدههاییهاشارزادگاهشةآشفتوشانیپراوهاعبهسحابدیواندر

:برهاند،منظوراستیبابةفرق،گویامانیایوقومبنییراازدستخیمبدآانشیاگودع

 پرروا  یقوم بر  ریکه چون گشتند اس یا را  به

 

  سروار ناقرة عریران    سر شدند از کری   برهنه 

  ییبردآ  خصم ظلم دست ما از ساز کوتاه که 

 

 مران یا یبرها ک  داعیان را از کف ای  قوم  

 یقیطر  ةزاد چنگ به را یطسی قوم رک یم 

 

 موردان نسر  احمرد را اسریر آل بوسرریان     

 (پ91گریزی:  )سحاب نی                         
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:استشدهسستاواریدردانورشرعیبنابرآناستکهگریدیاچکامهدرسحاب

 انیر گر دهیر د یو کرز  اسرت  یرنجر  مرا مر

 

 مر مرا دردی است کرز وی دل غمری  شرد    

 شررررع انرررور  یبنرررامرررا  اریرررد در 

 

 سسررت از سررختی نررور ظررا می  شررد    

 (ر01گ ی:ا معا  شمس)                         

:گویدسخنمیوفقرمردمزیرینملکشبانکارهویخراباززینیگریداتیدراباالسالمخیش 

 چنرران خررراب شررد شرریانکاره ملررک یبنررا

 

 ها و رپتره از کرف مرال    که داغ مانده به دل 

 (ر195گ ریزی: )سحاب نی                       

 آن و  یررا نررراق از و ظا مرران ینرررا از

 

 خرراب  کسرر یشد  زیر ینچون دل م  بلده  

 (ر55گ)همان:                                   

 یشیستا شعر وسحاب  

گارخود،پادشواهانبلنددرمدحشاهانروزیدیقیایوعراقیازشاعرانسبکخراسانیرویپبهدورهنیاشاعران

یغزنوومحموودسولناندربوارمثولرایودربوارقاجواریعنیورماننودخوودرایبازگشتشاعراناند.سروده،یقار

بههنودرفوتوریمحمودباشمشیمنتهرداندیمیراهمانمحمودغزنوشاهنیناصرالد،یبانیخانشاهللفتح»رپندارندمی

.(7011:031سا،ی)شم«خردبهاروپاباشاهنیناصرالد

وانیودش،ماننودوانیودردیاروزگارخووداسوتواشوعارمودیخیوتاریفرزنداوهاعاجتماع،یزیرینسحاب

السولننه،اسوامالدوله،نیامشاه،نیناصرالدخودمحمدشاهقاجار،یهاچکامهدراو.استبسیار،یبازگشتگریشاعراند

.ستایدیرامالدولهدیمل،اعتضادالسلننه

،دیوتغوز قیوابیتشوبدراو.استکردهیرویپیخراسانسبکدیقیاساختارازخودیشیستادیقیادرسحاب

نیمعشووقراچنو،شواهنیناصورالدیبرایسوتایشادهیقی درتغزکندربرایمثا راتوصیفمیمعشوقوبهارشتریب

:کندیموصف

 گلعرررر ار د رررردار آمررررد درم از دوش

 

 بره پرای غررق عررق از ترف خمرار      سر تا  

 شرا   پرراز  برر  گر   چو باده نام دست در 

 

 در بررر  یرراد عیررد چررو گلرری  برره نوبهررار 

 نرراز سرررو یبرراال یمرراه هرترره دو ریرررو 

 

 گرر  برره بررار سررروی آورده قرردش چمنررده 

 ر( 110ریزی: گ )سحاب نی                         

:زندیزمیگرشاهنیالدناصرتخلصبهمدحتیبخشتغز ،درباتیپسازاباو 

 ینرو  ترر  ننرگ   یا ی ریر به خون د  یک تا

 

 اندیشرره کرر  ز  نطنررة عرردل شررهریار   

  یراسررت شرراه  یرردعصررر ناصررر  دینمشرر 

 

 دادار تانررردار     رترررال ملرررو  داو  

 ر(111)همان: گ                                        

:آوردیمانیبهپاریزیدیتأباتیاببارادهیقینیاسحاب 

 ضیمسرتر  اسرت  حرق  ز ضیپ اه  قلب تا

 

 مرراه ز مهررر اسررت مسررتعار  یرو تررا نررور 

 بسروز   یر د خصرم  برده  داد و ریر بو کشور 

 

 خررر م بررزی و خشررم بیررر مرحمررت بیررار   

 ر(111)همان:                                              
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قاجوارهنووزةدردوررانیاند.ااندهنمبهرهیبشهراالسالمخیششاعرویهاشیازستازینزیرینهایانوخااکمان

نیبنوابرارکنودیمواکومتیرانیاةبراقتیادوجامعایننوعارتباطاستومناسبات(تهیفئودالرعیتی)اربابةدرمرال

.کندیمهاهدایتهاواربابخانگوییستایشناخواهشاعررابهخواهط،یومحخیجبرتار

وخواناصوغریعلو،یعنویدواواکموخوانمعاصورشی،کامولفارسویهواکامهچساختاربایدیدرقیاسحاب

ستاید.رامیخاننیالعابدنیز

یفارسونامهناصور.صواابدیبهقتلرسوهاری7066سا رخدادهایبودکهدرزیرینازااکمانخاناصغریعل
خواننیالعابودنیوزیاواججماعتبردهیکشیرهایشمشبایشبمهیندرکردهیشدستیپییحیدیسمردمان»:سدینویم

بورادربوزرگخواناصوغریعلوازجملهرصدوپنااهنفررابکشتندکیآوردندوبرمردوزنابقانکردندونزدخونیشب

.(7:110،ج7010،ییفساینی)اس«خانبودکه...نیالعابدنیزیااج

:شودیمآغازهیبابهارخاناصغریعلسحابدرمدحدةیقی

 گرپترررره صررررحرا راه دل اسررررت بهررررار

 

  ترسرررا گرپتررره  اریررراز  یمررر ایررراغ 

 پ(13ریزی: گ )سحاب نی                 

:زندیمزیممدوحگرستایشبهگونهنیتخلصاتیببادهیقیببیتشاتیپسازابشاعر 

 ایررگو خشررم ازبررس مررول آب اسررت    ز

 

 کرره چرری  بررر نیرری  خرران واال گرپترره  

 شرر ن و شرروکت  آن خرران بررا  اصرررر یعلرر 

 

 حصرریا گرپترره رکرره زر در کرررر قررد  

 پ(19)همان: گ                               

خوان،نیالعابدنیزستودهاست.زیرانزیرینگریااکمدخان،اصغریعلخان،برادرنیالعابدنیز،یاچکامهدرسحاب 

مسوائلبوهسوببخوان،اصوغریعلوبرادرخوود،انندمزیناو.استقاجارعهدینیدیهادرروزگارآشوبزیرینااکم

یجوابوهیزیریننیالعابدنیزیالیدقشااجخلفو»:سدینویمییفساینی.اسرسدیبهقتلمومذهبیبینانهجهان

کوهیمورددالکوزیورینودرامام7061راآسودهداشتودرسا زیرینتیمملکتورعیهاوالپدرنشستوسا 

گوریدیجماعتبادالکنیاکهدیگردمعلومگرفتندچوندالکراهردیرشکماورادیدالکغیتاوبودباتمشغو خدم

(.0:7366،ج7010،ییفساینی)اس«بودبابمحمدیرزاعلیممذهبدر

بلندبهمنلد:یادهیقیدرسحاب

 برر  سرر  یخاور مهر خاور از زد سحر چون

 

 رسر  برر  یشره بست بر کمرر  رارم اپسرر     

 ر(111ریزی: گ )سحاب نی                   

:زندیمزیخانگربهستایشاینتخلصتیتغز چکامه،دربیتیب71ازقسمتپس 

 بسرتان  فیدُراپشران برر صرحا    گشته ابر

 

 اپسرر  مهو  ریخان خور سر همچو  یع و دست 

 دیر آ برزم  و رزم به کاو آن خان  یعابد  یز 

 

 پرررر ونآرش تهمرررت  تررر  خسررررو پریرررد  

 پ(111)همان: گ                                  

:رسدیمانیبهپاریزیدیتأباتیباابدهیقینیا 

  یر زرّ ةبراد  ز پرر  اسرت  مهرر  سراغر  کره  ترا 

 

 عیهرهرا  و گ  از خرم است اپال  باغ کهتا  
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 پررردود نن ررت همچررو تررو عمررر برراغ برراد

 

 باد برر  یرت مرادام از مری کهر  سراغر       

 ر(113)همان: گ                             

درمورگیسورودشواعرسووگیوانددررخدادرامادرروزگارسحابخاناصغریعلخانونیالعابدنیزااجقتل 

ربههموینسوببدورسرودهاستخیتارومادههیزادگاهخود،مرثریازمشاهبرخیسحابدروفات.شودیمندهیدآنها

سینوودستدرانخدونیسحابدرقتلاهاییهمرثنبود.نگفتهباشدیاهیدوااکم،مرثنیوفاتاکهدرازنظراست

.ستیسحابنیواندوکاملپایانیصورتسینودستایناستکهآنتأییدکنندةگویاشاعر،یواند

پادشواهازهواییتقاایاتویدرقنعوهاسوتوسورودهقاجواریوزیرانوپادشاهانمدحدربلندیقیایدسحاب

:کندیمنقدخودوافکارشرادونانشیستاسبببهگاهیخواهدرامامیپوستین

 ترررا بررره کررری پرررروری   یمررران را  

 

 خرواری  همچو مرادر بره مهرد غرم     

 گرررتم شرران حیمررد شررعر کرره بررس 

 

 کررنم برره بیعرراری  منررع خررود مرری  

 یشررعر چررون شررعر کرره نیررود فیررح 

 

 ناچرراری برره شررعیری دهرری برره    

 یگررروهر از چررره برررر  پخ رررار برررر 

 

  کرراو خررز  را کنررد خریررداری    

 پ(11)همان: گ                         

ماننودستایدررامیائمهبلندیقیایدخوددردیواناودر.نیستهاخانوشاهانفقطویژةهایسحابستایشالبته 

:منلدبهایقییده

 چمنررا  ررر  ز سرریزه و گُرر  روییررد برراز

 

  یاسررمنار   یدشرردرخشررنده چررو خور شررد 

 پ(153)همان:                                   

منلد:به«ابوالحسنمدحوبهاروصفدر»منوچهریچکامةاقتضایبهکه 

 یاسرررمنا و گررر  آورد و آمرررد نوبهرررار

 

 عرردنا سرران برره راغ و تیررت همچررون برراغ 

 (1: 1333 ،ی)منوچهر                            

آوردمویبیورونغیردینیمدایفضایآنازراقیایدیچنینکهاستاینسحابشگردهایازاست.شدهسروده 

وممدوحجایبهقییدةخوددرسحاب.بخشدمیدینیبهآنرنگو وکنیههمکهعمرانبنعلیابوالحسنمنوچهری

ستاید:رامی)ع(علیاماماستو)ع(علیامامنامهم

 هرم  از ایدنوشر  مری   رب  چره  ز دانی غنچه

 

 بوا حسررنا قرردم خررا  برره بوسرره دهررد تررا 

 قرردر عررا ی علرری ا حررق مرر     ا آیرره 

 

 و سرخنا  یرال ز خ یحربرون اسرت مرد   که 

 پ(159گ: ریزی نی)سحاب                    

 ییسرا هیمرث و سحاب 

ةشویبوهپدیوسحاببایواندنوعدرنیااریبسشمارلیتحلدر.استینیدهایثیهمرسحابدیوانازبسیاریبخش

ویوژههاسوالموبوخیبافرهنوگوتوارشه،یپنیاستومتناسبباااالسالمخیشاعرومنالعاتشتوجهداشت.سحابش

شوودوبوابوازآفرینییوفرهنگازذهناوبرزبوانشجوارخیتارنیاستکهایعیشناستوطبآکاملطوربهعاشورا

کوربالةواقعوسووگدرکههاییمرثیه:شودمیمیتقسوعدونبهرااالسالمخیشیهاهی.مرثیابدبازتابششعردردوباره

.استگفتهانیآشناودوستانوفاتدرکههاییرثیهمواستسروده
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ییدرهواسورودهسووگشیدورهکمابنیاشاعرانیهاوانیبودودردفراگیرقاجاردورةدرینیدیهاهیمرثسرودن

)ع(اکبوریاضورتعلوبتیق(درمیو7010ی)متووفیرازیشیکهداوریایمانندمثنوشودریمدیدهاوادثتلخکربال

ک:.)راسوتگفتوهعباساضرتشااعتدریرازیشوقاراامدکهیاغمنامهای(و7013:116،یک:داور.سروده)ر

.(7016:033وصا ،یرواان

استوجانخوانندهرازیانگازناریبسرونیازاودهیجوشد شاعرازدراوادثکربالیزیرینسحابهایثیهمر

یربواعی،مثنووبنود،بیوترکدرکالبدهایگوناگونشعرفارسیمانندغز ،قییده،ترجید،هاهیمرثنی.اآوردیمبهدرد

.استاالسالمخیشازینییشاعرآکییمایسدهندةنشانشدهاستودرماموعختهیر

ازذهونوزبوانشواعراسوتکوه،)ع(اکبوری،علو)ع(نیسحاب،اززبانفرزنودامواماسوینییآیاهازسوگنامهیکی

است:باپدراکبریعلزیانگغمةمکالم،دهیسوگنامهدرقالبقینی.اجوشدمی

 سرازم  پدا خود نان که ده پرمان و اذن را خدا

 

 که اکیر نان نخواهد گرچه عمرر نراودان دارد   

 کر   تمنرا  ترر   پدر انن یکا داد نوابر 

 

 ؟کدامی  سنودل از نان خود دل بر تروان دارد  

 صرحرا   یانردر  مجنون چو یلی  شود یرپت اگر 

 

 ؟و گر رپتی دگر زینب که را آرام نان دارد 

 اکیرر  یعلر گرترا    یچن ربیبار از سر غدگر 

 

 که ای کِت روز و شب نیری  پاد آستان دارد 

 معجرر  و ادرچر  یب خواهرم نمیب که تا بمانم 

 

 دارد یانیسررا یبررمکرران در گوشررة ویرانررة  

 پ(15ریزی: گ )سحاب نی                    

یسوعدازیغزلوط،ممسنیادر.استمسمطقالبدر«الشهداءدیسمیائبدرهیمرث»سحاب،یمراثازگریدیکی 

:استنیچنآننخستبند.استشدهنیتضم

 زیسررت نوبررت و غررم روز صرریا  شررد چررون

 

 برخاسررت از زمرری  بررال شررور رسررتخیز  

 زیر عز یکرا  گررت  خرود  اکیر به  ید سلطان 

 

 زیبرراد مشررکی  یررا کنررد یمرررو   ونرردیپ» 

 «زیخ میند یا است سحر نوبت هنوام 

 ر(113)همان: گ

نیوادراوکنود.موینیتضومرارازیشوخیشوازدیگریغزل،یگریدةغمنامودرغز قالبدرسحابن،یابرافزون 

غوز سوحابنیآغازاتیاب.کشاندمیهیمرثفضایآوردوبهمیرونیخودبةراازبافتعاشقانیغز سعداتیاب ،غز

است:نیچن

 اسرت  بنرد  در شرام  شرهر  در که نهیسک نز به

 

 «شب پراق که داند که تا سحر چند است» 

 صررریا مینسررر یا کررره سرررحرگه داد امیرررپ 

 

 «سرت تو را که با سر گیسوی دوست پیوند ا» 

 زار برررادر یا کرره ناکررام اکیررر برره بوررو 

 

 «اسرت  سروگند به خا  پای تو آن هم عظیم » 

 برراد بررر تررربتم خررا  دهررد زمانرره گررر کرره 

 

 «هنوز دیده به دیردارب آرزومنرد اسرت   » 

 ر(115)همان: گ                               

نیوسوحابازااسوت.بندبیدرقالبترکزیرینالماالسخیشینییآیهاهیمرثازدرخورتوجهیبخشها،براینافزون 

یوواندبنوددربیترکقالبوینیدهایرثیهمنیتوانگفتبیکهمیاگونهبهبردرمیبهرهینیدیهاهیمرثیفقطبراقالب

استرگفتهشدهینیدهایثیهسحابدرمریواندیبندهابیترکةهمیعنیرعموموخیوصمنلقوجودداردةرابناو
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بورایشوودرینمودهیدیارابنهنیشاعرانمعاصراوچنوانی.دردستیبندنبیاوفقطدرکالبدترکینیدیمراثةاماهم

(ووصوف7011:107،ی)قواآنرزایومریشواهزادهاردشوسوتایشدر،ینویدیبندهابیبرترکافزونیوداوریقاآنمثا 

محتشمةپرآوازبندبیوزنترکبهسحابیبندهابیترکازیکی.اندسرودهییبندهابی(ترک7013:131،یزمستان)داور

شود:آغارمیریزتیبباکربالستکهةواقعدریکاشان

 اسرت  عرا م  خلرق  در کره  است شورش چه  یا باز

 

 باز ای  چه نوحه و چه عزا و چه ماتم اسرت  

 (101: 1353 ،یکاشان)محتشم                    

محتشومدارد.توجوهمحتشمبندبیبهترکزیناتیدرساختاراب،گویابروزنافزونبند،بیترکنیاودندرسرسحاب 

کنودریموآنخانهتکوراراتیرادرآغازابیباتیترکایهاواژهشتر،یبریوتأثدیتأکی،برابندبیترکیهاازخانهبرخیدر

خانوهنیانخستتیبشدهاسترهفتبارتکرار«کهمحتشمخاموش»یهاواژهازدهم،یةخاناتیابآغازدربرایمثا 

:استنیچن

 شررد آب سررنگ دل کرره محتشررم خرراموش

 

 بنیرراد صرریر و خانررة  اقررت خررراب شررد  

 (109)همان:                                    

در«آنوانکوه»ماننودتکوراردرکنیمراتکرارییهاواژهخود،بندبیترکیهاخانهتایازاببرخیآغازدرزینسحاب 

است:نینخستآنچنتیکهبیاخانهاتیآغازاب

 امشررانیخ کیررمال مطررا  بُررد کرره آنرران

 

 نامشرران برره یخرروار قرعررةپکنررد  گررردون 

 ر(55ریزی: گ )سحاب نی                    

هوایسوختیخودهایمثنویازمثنویچهاردرسحاب.شودمیدیدهعاشوراییهایمرثیهنیزسحابهایمثنویدر 

:آغازباایمثنویدراو.کشدمیبهتیویرراکربال

 خرررواهری  بُرررد  را صررردیق  یوسرررف

 

   یمرررادر یرررکبودنرررد از  یدو مررر ویررر  

 ر(11)همان: گ                                  

.کندمیمقایسه،)س(زینب،)ع(اسینامامخواهراا بارایوسفاضرتخواهراواا  

یربواع16ازیربواعهفتاسترمانندبیکهدرنوعخودواردکردهزینیرباعقالبرابهاشینیدهایسحابمرثیه

یکهازتشنگندیبیمکفنانکربالنیاللهوگُلرُستهدرباغراخونریزیدررباعست.اوکربالدربارةرخدادهایسحاب

:اندآمدهباریبهلبجو

 انررد آمرردهشررکیو ال رره و گرر  کرره م   یررا

 

 انررد آمرردهرو  در سرراحت برراغ سررر    

 ماننرررد یمررر کرررربال کرنررران  یخرررون 

 

 انررد آمررده یرری بررر  ررب نررو  کررز تشررنه 

 پ(11)همان: گ                               

عاشورارخدادهایدریبهزبانتاززینیدیقیااوبلکهرنشدهاستبیانیسحابتنهابهزبانفارسینییآیهاهیمرث 

:دیگویمیاچکامهسرودهاست.در

 اال رررم و ا حرررزنُ شررردّ ا محررررم نرررا 

 

 و االرض ضررجّت و ا سررما   قررد بکررت 

  وقعررره با ررردموع ینرررود!  یعررر ایررر 

 

 کررادب تخر بهررا ا جیررال و دکرردکت     

 بناترررره و بکررررربیال  یا حسرررر قُترررر  

 

 و تز ز رررت عنرررده اصررراحت عطاشررر 

 ر(35)همان: گ                               
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گوویمرثیوهشواعرانازیکویوآیینیشاعریراواقعةکربال،اودرسحابهایمرثیهبسیارشمارسبببهدرماموع

.آوردشماربهتوانیمقاجارعهد

دهیوددرخوورتووجهیقنعوات،سرودهشودهاسوتدرگذشتهارانیدرغمکهسحابیواندینهایغیرآییدرمرثیه

دیفرزندشسسوگاستکهشاعردریاغمنامهازآنجملهوفاتآمدهاست.خیتارماده،آنهاانیدرپابیشترکهشودیم

:دیگویمغمنامهنیدرااوسرودهاست.فیعف

 برپرت  رپترنر  از و حسررب  بره  برم از رپت

 

 آرام مررر  تحمّررر خ مررر  اختیرررار مررر  

 بررود و آقررابزرگ  قررب یرر د فیررعر نررامر 

 

 از دودة محمّرررد نرررد کیرررار مررر     

 خرا   رهیر ت بره  شد نهان گنج همچو که دردا 

 

 مرر  اپتخررار مرر  سررعادب مرر  پرزنررد 

 پ(119گ)همان:                             

 عرپان و سحاب 

یادوره»:سودینویمو«عهدباگذشوتهدیتاد»فیلدریرانجستاودرتیوبفاةدنبالدرکتابکوبنیزرنیعبدالحس

مثولشوعروزیوندرتیووبف،افوتیتازهادامهیهاتحو درعهدقاجارهمن(شروعشدوق7703)هیکهباسقوطصفو

«عیورتوازهگشوتکیودیتشوطیالبتهدرمحوومیقدیهاسنّتاءیااایویعهدباگذشتهاسالمدیتادةدورشتریادبب

.شوودیموومعتقودمنودهومحمدشاهبوهتیووفعالقوکیبهمتشرعهنزدهیصوفدوره،نیادر.(7016:031کوب،نیزر)

نبودهاست.ریتأثیبهیصوفبهسحابشیگراربهتیوفدسحاب،ممدوح،واعتقادمحمدشاهعتیتیوفبهشریکینزد

اریبسویآناستکهدرشعرشاعرانسبکعراقیهاآموزهعرفانو،بازگشتةازموهوعاتشعردوریکینیبنابرا

دارد.یاژهیوگاهیعرسحابجاآندرشیهاآموزه.عرفانوشوددیدهمی

سوحاب.استآمده«موتواتموتواقبلان»صورتبهثیادمتونهاستکهدرآموزهنیاازیکی«یمرگاراد»ةآموز

:کندیمآموزهاشارههاینبریزاتیدراب

 نرراودان عمررر بیررر و ریرربم انرر  از ریپرر

 

 ور نرره هررال  گررردی ازیرر  مررایی و منرری 

 قردم  ینهر  یهسرت   معرا  بره  ترا  ستین شو 

 

 شو مور تا کره پنجره بره شریران دراپکنری      

 پ(01ریزی: گ )سحاب نی                         

 یشرو  سرت ین ار یگرد ستین که ریپ زان

 

 ترررا روز ابرررد همیشررره بررراقی هسرررتی  

 ر(03)همان: گ                                          

:استهشدهاشاربهآنالماالسخیشیوانداستکهدریعرفانگریدةوجود،آموزوادت 

 نرد ینی دوسرت  از نرز  بره   یب حق ةدید چون

 

 همران اسرت   دوسرت ما،  بر هرچه پتد دیدة 

 پ(199)همان: گ                                         

 آشررکار مرر  وحرردب یکثرترر هررر بررر در

 

 ای نلرروة مرر  بررر مررال    در دل هررر ذرّه 

 ر(153)همان: گ                                          

 یبورو  وحردب  ةنکتر  یبشرو  کثررب  تردپ

 

 رهنمررا یشررو کرره تررا یوراه حقیقررت ب رر 

 پ(153)همان: گ                                      

:استشدهپرداختههآنبزینسحابشعردرکهاستیعرفانآثارموهوعاتازگریدیکیالستمانیپوعهد 
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 آدم گرر  از زننررد مانررهیپ کرره ریپرر زان

 

 میا سرت  ینرا یم یمر  از خرراب  وما مسرت   

 پ(135)همان: گ                                         

 (هیاخوان و نامه ی)ساق یادب انواع و سحاب 

سحابیواندی.بررسشوددیدهمیمختلفییوفرعیاصلیهاگونهیزیرینسحابیوانددری،انواعادبدگاهیازد

بسوندههیواخوانوناموهیساقیدونوعفرعیتنهابهبررسنسببربههمیگنادینمجستارنیدرا،یانواعادبدگاهیازد

.شدیبررسنیاازشپیزینهیمرثومدحیفرعانواع.شودیم

 هیاخوان

یمنظوومیهوانامه»:سدینویماتیاخوانفیدرتعرسایشم.استاتیاخوانگونة،یادبییروبنااییفرعانواعازیکی

گریکودیودرآنمعموالًازبحثوروزگارشوکوهسوردادهوازشودیمردوبد هیقافوزنوکیشاعرانبهنیکهب

.(7017:060سا،ی)شم«کنندیمدیتما

سوحاب،یهمشهروبیادوساکتبهمتخلص،میابراهرزایممنظومةنامبهپاسخدریمنظومةنامسحاب،دیواندر

رزایومجنواب»:کنودیمیمعرفنیراچناوساکتلیذ،یرازدارالعلمشیشعراتذکرةالدولهدرفرصت.استشدهسروده

«کامول،درفنوونعلوومقوادراسوتودرخوطنسوخمواهر...یفاهلاستعامل،یعالم.استیزیریناصلشمیابراه

هذکورکوردسواکتبیوغوز ازادکیزینآثارعامغز ودرکیتذکرهنی(.فرصتدرا7013:713الدوله،)فرصت

،ان)هموشکرسوتانتذکرهو(7013:073،شیرازی)شعاعاعیهشعتذکرة،یعنیخودیهاتذکرهدرزینالملکاست.شعاع

.استآوردهرا)ساکت(بیاداشعارةنمونواا شرح(0:117ج،7010

سدرشناینمراسحابدربان.دراا استرااتوخواببودبی.ادرودیمرازیبهشبیادداریدیبرایروزسحاب

.گرددیمبازدوستداریدیب.سحابکندیمنداریراببیواددهدینمراهبیادیرابهسرادرنتیاهاو

خوشبختانه.خواهدپوزشمیوسدینویمسحاببهقنعهقالبدریمنظومةبرخورد،نامنیازایپسازآگاهبیاد

اسوتوهبطشودهسحابیواندسینودستکامالًدر«مدحسحابشاعردربیکالمادمِندهیقی»عنوانبانامهنیا

:شودیمآغازگونهنیا

 مشرررررتاقان رسرررررول یا صررررریا یا

 

 شررتاب برره برررو مرر  ز کرر  یدمررمر 

 از خررراکر زدیرررخ کررره ینررریزم بررره 

 

 و غیرررار عتررراب  یمهرررر یبررر بررروی 

 سرررخ  دو کیررر بیررراد از ادب بررره 

 

 عرضرره ده زان سرر س کرره بوسرری برراب   

 وق رررادش  یرررع آنکررره سرررحاب بررره 

 

 نکتررره گیررررد بررره مهرررر عرررا م تررراب  

 (پ115گریزی:  )سحاب نی                        

است:نینخستآنچناتیابردیسرایمهیدرهمانوزنوقافیاقنعهب،یمنظومادةنامپاسخدرسحاب 

 پررررزارو  مینسرررر  یررررز حیّرررر ا

 

 احیرررراب گلررررر ز شررررد وزان کرررره 

 مشرررک نکهرررت میقسررر یمینسررر چررره 

 

 شررریاب عهرررد میعرررن یمینسررر چررره 

 یررریآ خرررا  چررره از بررراد یا گررررتم 

 

 شرراداب و مخضررر شررد نرران تررو کررز 

 بیرررراد یکررررو آسررررتان از گرررررت 

 

 آداب مررررررودّب باشررررررد آنکرررررره 

 ر(111)همان: گ                                          
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:سدینویمبیادپوزشدرپاسخات،یابةدرادامسحاب
 دوسررررت در از کرررره مینرررر آن کیرررر 

 

 از برررروّابرنجرررره خررررا ر نمررررایم   

 دوسررت دل در دوسررت دسررت از گلرره 

 

 نیسرررت پاینرررده همچرررو نقرررر برررر آب 

 مررررردان هیرررررکنا رمیرررررم آن مرررررنم 

 

 کررره چرررو مسرررمار ثرررابتم برررر بررراب  

 بامررررررت از یبرانرررررر در از گرررررررم 

 

 خویشرررت  را دراپکرررنم چرررو ذبررراب    

 (پ111گ)همان:                                         

 نامه یساق 

اسوتییازانواعشعرغنوایکینامهیساق»:سدینویمنوعنیافیدرتعرسایاست.شمنامهیساق،یفارسیادبانواعازیکی

وینظوامةنامویسواقمعوروفیهواناموهیساقمحذوفاست...ازایمقیورمثمنمتقاربرحببهویمثنوقالببهکهمعموالً

.(7017:031سا،ی)شم«رواجفراوانداشتهاستنامهیساقسرودنهیاست...دردورانصفویکرمانیاافظوخواجو

ةویبوهشوشودهاسوتاوباعوثیازشواعرانسوبکعراقوپیورویاوزیونهیصفوةبهشاعراندورسحابنزدیکی

،گوریشواعراندیهانامهیساقداردکهدرسناشباتیب00سحابةنامیساق.دیبگونامهیساق،یفارسانیسرانامهیساق

ةنامویسواقاتیو(وتعوداداب7011:017ک:اوافظ،.)رتیب31اافظةنامیساقاتیاست:شمارابترکمنآاتیشماراب

(.7013:11،یک:فخرالزمان.است)ر11یکرمانیخواجو

درودروزنمتقواربراسوتیفارسویهواناموهیساقشتریبشکلسحابمانندساختاروةنامیساقشکلوساختار

یازاریدرآغازبسو،«بهمنده»بیوترکهانامهیساقدر«اوریوبایب»یبهمعن«ایب»ةواژواستشدهسرودهیقالبمثنو

.شودآنمشاهدهمیاتیاب

طورفزیوومنوربنیمغنو،یبرسواقافزون،رازیرندشةنامیساقمانندها،نامهیساقشتریسحابمانندبةنامیساقدر

محودبثراوووشوددیدهمیزینیمجاةنامیساقکهدرومنربلفظ،«یمغن»ةواژیجاهب.سحاباندگرفتهگفتگوقرار

:عشقسردهدثیواددیکهکتابسخنرابگشاخواهدیمازمحدبثاوبهکاربردهاست.
 زن چنرررگ برررر چنرررگ مطربرررا ایرررب

 

 نرررررروایی ز بهررررررر دل تنررررررگ زن 

 کررر  بررراز سرررخ  کتررراب محررردّ  

 

 کرر  زآغررا دمحرردیثی ز عشررق ایرر     

 (ر33گریزی:  )سحاب نی                            

سحاب،عشقاست:ةنامیساقهیمادرون 
 اریرر  عرر  چررون نررام آن یسرراق ایررب

 

 کرررره از دل زدایررررد غررررم روزگررررار  

 گرپرت  نرا  سرر  بره  یشرور  کره  ده م  به 

 

 عشرررق مررر وا گرپرررت   شرررکربررره دل  

 (پ35گ)همان:                                             

راشورحوبیوانکورد.تاروزگارخودشاعرانیهانامهیساقویوزندگنوشترایخانهمةتذکریفخرالزمانیالنبعبد 

نشدهاسوت.ادیاشنامهیساقویزیرینازسحابایناثردررانوشت.یمانهپةتذکراوکارةدرادامیمعاننیگلچاامد

.بوددهیسحابراندیواندسینودستیمعاننیگلچگویا

 یزیر ینشعر سحاب  یشناس سیک

،7710نیاسوتبوییهواسوا او شواملةدور»:کندیممیممتازتقسةدوردوبهراقاجارعیرشعریدیامیمهد
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7001نیباستییهاسا دومشاملةدور...و7001تاسا قتیاقهوبهیخانزندوانقراضزندمیسا مرگکریعنی

.(7061:73،یدی)ام«هیقاجارةسلسلانقراضتا

شواعران.یاسوتسوبکبازگشوتادبویعنیدورهنیوشعرشبهسبکهمستیزیماو ةدردوریزیرینسحاب

.سوحابداشتندتوجه،یوعراقیشاعرانسبکخراسانه،یصفوزمانازشیبازگشتدرسرودنشعربهشاعرانپةدور

یهواغوز ازهوامرثیهدرپیشترنیزبیانشدکه.اوستشعرریتتأثنظرداردوذهنوزبانشتحیازهمهبهسعدشیب

نیتضوممشنواذکوررابوایازسوعدیاتیابنیزوانشیازدگریدجایدرچنداو.طورتضمینبهرهبردهاستبهیسعد

کردهاست:

 نررداد پررر  یسررعد گرررت خرروش چرره

 

 دان پیشررررررینه اوسررررررتاد  سررررررخ  

 گرررالب از کننرررد پرررر یا برکررره اگرررر» 

 

 «چررو سررگ در وی اپتررد شررود مررنجالب  

 ( پ19گریزی:  )سحاب نی                    

ذکوربااو.کندمینیتضمانآناتیابازکهسحاباندیشاعرانشماردرزینیجامویمولووصابربیادیوفردوس 

:دیگویم(هاریششمةنخستسدةمیصابر)شاعرنبیناماد

 پرررقتر انرردر صررابر بیرراد مقرراالب از

 

 بیتری پررد و نررز و انتخراب     ثیت کردم شاه 

 اسرت  شده کمتر م  صیر شد شتریب سرشکم تا» 

 

 «نره آب  بارم یصیر م دهیز د یپندارراست  

 (پ113گ)همان:                                

(.7013:00،یترمذصابرک:.)راستآمدهصورتنیهمبهصابربیاددیواندرپایانیتیب 

کنود.ایونبیوتمویمنلددیوباآنتادنیراتضمریزتیب،یجامنامذکر(بایتیب700بلند)یادهیقیدرابسح

است:یجامیهاغز ازیکیمنلد

 کرررد مطل ررع خرروش ینررام یشررعرها از

 

  ررو ی  یررع مرر  ز سررر شرروق ابترردا     

 مررا برردا کرر   یپرر نما ررک برردا مرر  ایرر» 

 

 «بررادا هررزار نرران مقرردد تررو را پرردا    

 (پ10گ)همان:                                   

(7011:0،یجامک:.)راستآمدهصورتنیهمبهیجامدیواندرپایانیتیب 

ویوعراقویخراسوانیهواسوبکاوازشواعرانپوذیریریتأثسوحابیوواندیجوایجادرات،یابنیتضمبرافزون

است:پذیرفتهریتأثگریازشاعراندشیبرازیشیزسعدایومعنشکل.سحابدرشودنیزدیدهمییاانیآذربا

:یسعد

 نوشررررردارو ترررررو قیررررر  از زهرررررر

 

 پحرررر از دهررر  ترررو  ییررراب اسرررت  

  (11: 1305 ی)سعد                             

:سحاب 

 پشررران شرررکر  رررب آن کرررز گرررو تلرررن

 

  تررر از دشررنام نیسررت   صررحیتی شرریری   

 (پ03گریزی:  )سحاب نی                    

:دیگویمیتیدرببرایمثا استررفتهیپذرهایتأثزیناافظیوانداززیریناالسالمخیش 
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 غرلرت  و ینرادان  بره  بو شرت  همره  عمرم

 

 اال دمرری از عمررر کرره بررا دوسررت نشسررتیم 

 (پ135گ)همان:                                

:آوردیمادبهیمشهورخواجهراتیبکه 

 رپرت  سر به دوست با که بود آن خوش اوقاب

 

  خیرری برود   حاصرلی و بری   باقی همره بری   

 (111: 1359)حاپظ،                             

:شوددردوبیتزیردیدهمیسحابازاافظیریرپذیازتأثیگریدةنمون 

 شررراب آنورره شررود صررا  یصرروپ یا کرره

 

 کرررره در شیشرررره برررررآرد اربعینرررری   

 (339)همان:                                       

 دیرربرآ کامررت تررا کرره شررو خررون دال

 

  ینررریاربع در شرررود یصررراپ یمرررکررره  

 (پ03گریزی:  )سحاب نی                    

است:ریزتیسحاببیهاچکامهازیکیاسترمنلدیخاقانریسحابتحتتأثاان،یآذرباةشاعراناوزاز 

 ختره یر ایمن سقف از شب چشم کح  و است صیح

 

 ختره یر گهرسرا  اخترر  چرر    یزر ةحق در  

 (ر13گ)همان:                                   

:آوردیمادیبهریمنلدزابشاعرشروانراةدیقیدرنگیباینبیت 

 ریخته عمدا است مشک شب نا  از صیح کام در

 

 ریختره  مینرا برر سرقف    نرگسه هزاران زری  

 (355: 1355 ،ی)خاقان                          

بررسویشوهیاندوادبوزبانیةزاوسهازطورفشردهبهاودیواناشعار،سحابیشعرسبکباشتریبییآشنایبرا 

شود.می

 یزبان های ویدگی 1ر1

توأثیرتحوتبیشوترکهقیایدشدرامااسترمهاورودشوارهایواژهازدوربهوسادههایشغز درسحابزبان

بیتدرهاستکهواژهاینجزوارکاکاروانه،نفاغ،شودرمییدهمهاوردةکمابیشاست،چندواژخراسانشاعرانزبان

:استآمدهزیر

 اروانررره نرررراغ در ینقاشررر بهرررر بررراد

 

 1ح ارکرا  حر  نمروده هرر دم زر    ش ر تر با 

 (پ111گریزی:  )سحاب نی                 

شود:مهبیانمیسحابدرادادیوانزبانیهایویژگیازبرخی 

 ایدر ایدون، مر، اندر، ( کاربرد1

 نروهر  برر  انردر  ع ررضض  چون او کف در سخاوب

 

 ایر در دل او چرون گهرر انردر دل در    شجاعت 

 (ر11گ)همان:                                   
 پرقردان  پررق  اضب رر  پررق  سرود  که کس بس

 

 ایررخررا  و بور  یررپررا نهرراد بررر سررر ا تررا 

 (ر15گ)همان:                                    

 راه رانیررا ز نوررر و چشررم یگشررا دریررا

 

 بردار گروش و شرنو بانرگ کراروان      دونیا 

 (ر51گ)همان:                                   
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 شرر   نره  مررا  مرر  سرجع  و هیر قاپ که منم

 

 نره شرعار   و شرعر مرر مررا    یکه شاعر منم 

 (ر11 گ )همان:                                  

شرط یای کاربرد( 1 

متیولافعوا آخوربوهرا«ی»...وخووابانیبویشرطهایهجملدر،کهنقاعدهبرپایةگاهخوداتیابدرسحاب

:کندازاینشیوهاستفادهنمیهمیشهاماکندرمی
 یداشررت یمرر خیررر ارمیرر وپررا  یرریآ ز گررر

 

 یداشرت  یبرر مر   نره یو ک دست از  ور نررا  

متمم کی یاضاپه برا  حر  دو کاربرد( 3 

موتمماسوت.محمودجعفورکیویاستفادهازدوارفاهوافهبورا،یشعرسبکخراسانیزبانهایویژگیازیکی

بعودازیکیوشیپیکیارفاهافهدوارفاهافهکییجابهواسنههمفعو بیگاهشاعربرا:»سدینویممحاوب

.(70:تایبوب،)محا«استبودهخراسانیشعرابهمعمو هاقرنقهیطرنیا.آوردیمآن

برد:یبهکارماتیازاببرخیرادرشیوهنیاسحاب
 یحکمتر  از آپتراب  برود  نهان اندر ابر به گر

 

 گوهسار پراز از کرد انیع هانرخشان روی  

 (پ195گریزی:  )سحاب نی                   

 حیمرد  میگرو  منت تا یباش تو باشد نهان تا

 

 ه براغ انردر برود گر  آیرد آواز هرزار      تا بر  

 (ر195گ)همان:                                 

 قا ال ا ف ( کاربرد9 

:شودیمدیدهریزاتیابدرکهاستاطالقالفکاربردسحاباتیابیزبانهایویژگیازگریدیکی
 رایتر خ  و مهرالا  پردع  مهروش  یساق یا اال

 

 رایوارقرر رایقرروار غررریبرر بررادة زان اضدر 

 پ(11گ)همان:                                

 دایررآ د یررر بررود نمررال را هرکرره ینرر

 

 دایر آ در وصرف  شرک  صرف  شجاع هر ین 

 پ(151)همان:                                   

و چه با هم ایکلماب پرسر آ کاربرد( 5 

ازبرخویاسوتکوهدرگریباهمد«چه»و«ایآ»شعرسحاب،کاربرددواسمپرسشیزبانیهایژگیوازگریدیکی

:شودیمدهیداواتیاب
 پکنرد  پرا  ز نورش صرصر که قد سرو زان

 

 دیرسر  اسرم  ی و گر   و سررو  بره  هاآیا چ 

 شرررود عیرررا آل یدادخرررواه کررره یروز 

 

 شرررودهرررا ز واقعرررة کرررربال  آیرررا چررره 

 نرراز سرررو برره خجا ررت ز رود اهرر چرره ایررآ 

 

 رود زان سرررو قررد کرره نانررب گلررزار مرری 

 (پ01گ)همان:                                   

هانآتر  که  یدر معن ها واژهاز  برخی کاربرد( 3 

نیواکهونیکوهمعوانبوردیموبوهکوار«سرتاسور»یرادرمعن«همه»و«رفت»یرادرمعن«شد»ةواژسحابیگاه

:هاستواژه
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 یو رر سررحاب صررورب بشررد دهررر  ررو  ز

 

 تصررویرم نشررد خیررال نمررا ر ز  ررو    

 (پ51گ)همان:                                 

 ماهت چو یرو پراق از شب همه م  که ایب

 

 ام بره هرر سرر راهری     در انتظار ترو نشسرته   

 (ر91گ)همان:                                   

 یادب یها یدگیو 

شود:میدیدهزیرینماالسالخیشیوانددرریزهایویژگی،یادبدگاهیازدیطورکلبه

   ابیاببودن ( موسیقایی1

هرچوهکوردنموسیقاییبرایسحاب.استآنبودندرغزلهایش،موسیقاییویژهبهسحاب،شعرهایویژگیازیکی

است:ردیفواژهچهارسهشاعر،هایغز ازبرخیدرکندرمیاستفادهردیفازهایش،غز بیشتر

 کرج  یگاه راست یگاه رخسار بر ز ف چدیپ چو

 

 کج یراست گاه یسان مار گاه به چدیپ د م 

 ر(13)همان: گ                                  

%(16)اوهوایغوز ازغوز 16شودکهچنیندریافتمیبودن،ازنظرمردفاو،دیواننخستغز صددربررسی 

بهورهبوردهنیوزمعنوویولفظیصنایدانواعمانندگریدیهایروشازاشعارشکردنموسیقاییبرایشاعر.ردیفدارد

:استآمدهزیربیتدرکهاستاروفیهمها،آرایهاینازیکیاستر

 رازیشررر سررراحت و اسرررت بهرررار کررره

 

 رابیسرررر سررررنیره ز سررررتیرق شررررد 

 شررررمامه و شررررهر و ریشرررر و شررررکر 

 

 و شررمع و شرراهد اسررت شررراب   شررهیش 

 (پ111گ)همان:                                

 یمثنو در صلتخ( 1 

انیوپادرهوا،غز یانیپاتیببرافزونسحابیواندامادرردیآیمغز انیدرپاشتریبیدرسنتشعرفارستخلص

:شودیمدهیدنیزبندهابیترکوهایمثنو

 سرخ    یر ا از سرحاب  درکرر زبران   هان

 

 نیسررت کررس تررا ایرر  سررخ  یابررد ز مرر  

 (پ9گ)همان:                                   

 پاسن و پرسر ساختار کاربرد( 3 

راازاسوبابوهیشونیواییگوبردربهرهمیساختارپرسشوپاسخازمخاطبگاهبرشتریبیرگذاریتأثیبراسحاب

:دیآیمبهشماریعنیرسبککیرونیازااستوادیزاریبساویوانددرروشنی.بسامداداندیمریبالغتوتأث

 االزللررهی  کررز یبخترر بخررت؟ چرره یبخترر

 

 قررررا در یرو ابرررد ادیررر بررره خرتررره 

 ر(15گ)همان:                                   

 اقتیاد از آنها ای ثیاحاد و یقرآن های هقص و ابیآ به حیتلم( 9 

ثیاودبوهاشارهبابرایمثا رآشناستکامالًثیااادواتیآویعربزبانابرونیازااستواالسالمخیشسحاب،

:گویدیم(7013:06ک:فروزانفر،.)ر«الملمنیقلبعبدیسعنیویسمائوالیارهیسعنیال»

 عررش  به نونجم که م  رسول، با خدا گرت

 

 در دل هررر مرر منی نررای بررود مررر مرررا    

 (پ155گ)همان:                                
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وَاَمَلَهَوامِنْهَواوَاَشْوفَقْنَیَحْمِلْنَهَوااَنْفَأَبَیْنَوَالْاِبَا ِوَالْأَرْضِالسَّمَاوَاتِعَلَىالْأَمَانَةَاعَرَهْنَإِنَّا»یةآبهاشارهباهمچنین

:سدینویومکندیملی(امانترابهمعرفتتأو10:)اازاب«جَهُولًاظَلُومًاکَانَإِنَّهُالْإِنْسَانُ

 دنرز  خلقرت  از مقصرود  معرپرت  ینیود گر

 

 خامة تقدیر حرر  از نرری و از اثیراب مرا     

 معرپرت  برار  حمر   از بشکند گردون پشت 

 

 دست حق بنوشت ای  آیاب برر رایراب مرا    

 (پ93گریزی:  )سحاب نی                    
 یرو  ینچنرریا بررا یبورر ر هرنررا برره

 

 سررتین بشررر هرر ا مررا ادیررپر نررز برره 

 پ(115)همان:                                   

.است(07)یوسف:«کَرِیمٌمَلَکٌإِلَّاهَذَاإِنْبَشَرًاهَذَامَالِلَّهِاَاشَوَقُلْنَ»یةبرگرفتهازآبیتباالنیز 

 بررربکم اض ضسررت نورررت کررس تررو از ریررغ

 

 یبلر  یاز تو کس نورت کره قرا وا بلر    ریغ 

 ر(11)همان: گ                                  

اَنْفُسِهِمْاَلَسْوتُبِورَبِّکُمْقوالُواآدَمَمِنْظُهُورِهِمْذُرِّیَّتَهُمْوَاَشْهَدَهُمْعَلیوَإِذْاَخَذَرَبُّکَمِنْبَنی»یةآزازدربیتباالنی 

است.دهشرفته(عباراتیگ710)اعراف:«بَلی

 بیر پر خرورد  ینوع دم هر تو از آدم تا

 

 چرو مرار   ی اوود قد برکش چو یزن برپر  

 (پ101گریزی:  )سحاب نی                   

کند.میطاووساشارهوماریهمکارونانیشمکربهبهشتازاواخراجوآدماضرتداستانبهاینبیتنیز 

 مث  ارسال( 5

اواناامیدهاست:اتیدرابعربییهاالمثلهرببهکاربردیسحابباادبتازییآشنا

 د ل و قر    ا کرالم  حُسر ُ  کره  اختصرار  کُ 

 

 تضرمّ  و د ل  ا مقرال  حُسر   کره  تصرار ک  اخ 

سحاب وانید در کهنه یرهایتصو( 3 

بوهسونتسوحابرکنودمیدیتقلوپیرویانینیشیازسبکپرزیرااواستاندکاریبستازهریتیاودراشعارسحاب

شواعرانوانیوددرگویاکهاوریتیاوجمله.ازکندیمهیبهلعلو...تشبیبهسرو،لبرادرسرخیرادربلنداری،یادب

است:ازآسمانتواناشارهکردکهاستعارهمیخاکسترتلّبهشود،یمدهیدکمترازاوشیپ

 آپترراب سررتین بارگهررت یگرردا خررود گررر

 

 دایررخاکسررتر آ ترر    یررچرررا بررر ا عریرران 

 (پ151گ)همان:                                

:شودیمدهیدگریشاعراندوانیددرکمترکهاستیریتیاوشماردریاگوزینریزریتیو 

 مانررد یا یررهیکت آن گرر  و سرریزه ز  یزمرر

 

 زنوار از هامر و نجر که مت  اوست ز ش 

 (پ15گ)همان:                                 

 یشویو اند ییمعنا یها یدگیو 

یهواآمووزهکهگفتهشود،استوچنانیشاعرانسبکعراقویژهبه،انینیشیومقلدپرویپاوزبانمانندسحابذهن

.استبسیاریش،هاغز درژهیوبهاو،درشعریعرفان

قواعودوواصونالااترونیوازاوبودآشناناوم،فلسفه،صرفونحو،مننقی،قیموسشماننددانچندباسحاب

شود:دیدهمییقواعدصرفریزتیدربا مثبرایاسترافتهیایگستردهبازتابششعردرعلومنیایهاآموزه

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=172
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=172
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 یراب یترک اصر   دیر آ اپرراد  نهان در تا اال

 

 اال تا در نهران ت نیرث باشرد پررع تر کیرا      

 (ر111گ)همان:                                 

آمدهاست:ناومویقیموسومننقوصرفعلماصنالااتنیزریزاتیابدر 

 یصیتشخ پص  خواهد که ینوع از تو فیتوص نه

 

 رایر نکنه تعریف تو از نحوی که باشد پرع ت 

 حجّرت  هرر  یکیررا  برود  تو حیمد یایقضا 

 

 رایتسرط  شرک   زدیر بر گر دپلک زو منتج آی 

 (پ111گ)همان:                                

 حجراز  ز را  یحسر  مخرا ف  یسو به یگه

 

 نمیررب سرررر عررازم نرروا و شررور بانررگ برره 

 (پ131گ)همان:                                

 وبرال  در که اختر چو ریخو شهر به خوارم

 

 خرود کنرد قرران    ةضرد خرود بره خانر     برا  

 (پ33گ)همان:                                   

توجوهنیودظواهراستکهتنهابوهیورفتارکسانشهیاوبراندینینقدد،البدرشعرسحابجیهایگرشهیانداز 

پوروایب،ایسحابدرچکامهاست.نیدبهاوةعارفاننگاهبرخاستهازموهوعنیاراندماندهغافلنیدمغززواکنندمی

:خواندیمنیرالعآنهاتازدویمدستههاینب

 1سیبر  سیبر  یکنر  چند سیبل یا مکر ره از

 

  رب بشرود آشرنا    تترا کره بره بسرم ا لهر      

 شررال  چرون  یکنر  نا ره  غرزال  ینوا به گه 

 

 تا کره کنری حرا  حمرد از بر  مخررل ادا       

 بردان  قریرقر  خرواه  بخروان  ظریغل خواه 

 

 حمد خداوند پا  نیسرت همری   ررظ حرا     

 از غررض  یچند زن 3و ض یه و و ض یه 

 

 ارو پرری دپررع مرررض نررو ز  یییرران دو   

  یا ضرا    ال و  رول   ی ر  حرر   کیر  یپ از 

 

 راو تر  مر م مد نه که هست ای  عی   ول ا 

 (ر155گ)همان:                                   

 یریگ جهینت 

،شوودینگهداریمویالمعارفبزرگاسالمرةیدرمرکزداکه116ةشمارسینودستتواندریافت،ازاینجستارمی

.ایوناثوراسوتشودهنیزایوننکتوهرایوادآورآنمرکزیخنیهانسخهسیونفهرسترالبتهستینیانازسحاباصفه

یزیورینواسوت.سوحابیزیرینصبهسحابلمتخمینعدیساالسالمخیشازیمتنبرونویمتندرونبهشواهدباتوجه

درسواختوپرداخوتاواسوت.،شواهنیلدناصرامحمدشاهوی،ومعاصربادوپادشاهقاجاریبازگشتادبةشاعردور

.توجهداردیسعدویژههبیعراقسبکشاعرانبهشیهاغز شیودرسرایبهشاعرانسبکخراساندشیقیا

،آنیفرعوهوایگونوههمراهبواییغنایاصلنوع.شودیمدهیدیادبیوفرعیانواعاصل،یزیرینسحابیوانددر

ةبورپادشواهانوشواهزادگانوااکموانفوارسدردورافوزونسحاب.بسیارکاربردداردشاعریوانددر،هیومرثحمد

شوعرگونواگونهوایقالبدراستوینییآبیشترسحابیهاهیمرثستودهاست.زیمعاصرشرانیااکمانمحل،قاجار

اسوت.یدمعروفمحتشمکاشانبنبیترکریتحتتأثینیدهایثیهشاعردرمر.شدهاستبیانبندبیترکازجملهی،فارس

.استآمدهسحابیوانداندکهدریادبیانواعفرعگریدهیواخواننامهیساق

.رسدبهچاپاویوانداستکهستهیوباستهیوشابودهقاجارةازشاعرانخوبدوریزیرینسحاب
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