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  :كيدهچ

الدين سحابي نجفي استرآبادي، از زمرة شاعران مشهور اواخر قرن دهم ابوسعيد كمال
ق است كه عالوه بر علو مقام ديني، از بزرگان اهل معنـا و عرصـة   .ه و اوايل قرن يازدهم 
ات اسـت كـه حـاوي      . عرفان به شمار ميرود بيشترين شهرت او به خاطر سـرودن رباعيـ

هاي رباعيات او، بيشتر از جنبة انديشه. اخالقي، فلسفي و ديني استهاي عرفاني، انديشه
شناسي و ظرافتهاي فُرمي، اهميت چنداني حاكم بر آنها، مورد توجه است و از ديد زيبايي

  .ايمدر اين نوشتار، به سبك شناسي رباعيات او پرداخته. ندارد
  

  :كلمات كليدي
 .سيسحابي استرآبادي، رباعيات، سبك شنا 
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  :مقدمه
معاصر (الدين نجفي استرآبادي متخلّص به سحابي، از شاعران دورة صفوي ابوسعيد كمال

شهرت يافتـه  » نجفي«است كه به دليل سكونت طوالني در نجف اشرف به ) شاه عباس دوم
و به گفتة گروهي، چهل ) 39ص: 1الفصحا، هدايت، جمجمع(به قول بعضي، سي سال . است
او . در آن بقعة مقدس مجاور بود و همانجا فوت شـد ) 127ص: عارفين، هدايتالرياض(سال 

ات     از فقيهان زمان خود به شمار ميرفته و در قرآن بسيار دست داشته اسـت زيـرا در رباعيـ
  : صائب در يكي از غزليات خود با مطلع. خود، اشارتهاي زيادي به مطالب قرآني دارد

 ن آبي راسمندر كرد اشك گــــرم من مرغا
  :او را خاتم رباعي سرايان خوانده است
پردازان  غزل گويي به صائب ختم شد از نكته

 ز گوهر چون صدف پر ساخت گردون حبـابي را  
  

 رباعي گـــر مسلّم شـــد ز موزونـان سـحابي را   
  )217و 216/ 1ج: ديوان صائب تبريزي(
بـه  ها، به صورت مختصر نيست و همة تذكرهدر مورد زندگي او اطّالعات كافي در دست 

بعـد از تحصـيل، بـه سـير و سـياحت      : كلّي ميتـوان گفـت  انـد و بطـور  زندگي او اشاره كرده
بـه دليـل اقامـت زيـاد در     . پرداخت، كربال را زيارت كرد و به نجف اشرف آمد و همانجا ماند

: مورد او مينويسـد  الفصحا درصاحب مجمع. به نجفي مشهور شد!) سي يا چهل سال؟(آنجا 
كشي آستان نجف اشرف، سعادت مدت سي سال به جاروب... سحاب، گوهرپاش اسرار است«

ه بيـرون نگذاشـت و از حطـام دنيـا بـه        جاوداني اندوخت و در آن فرصت قدم از روضة عليـ
) 1010(حصيري و ابريقي قناعت كرد و هم در آن بقعة مبارك در حدود سنة عشـر و الـف   

). 39ص: 1الفصـحا، هـدايت، ج  مجمـع (» را با بقاي معنوي هم آغـوش سـاخت  فناي صوري 
، او را آخرين شاعر معروفـي ميدانـد كـه    »سير رباعي در شعر فارسي«شميسا نيز، در كتاب 

او هر چند غزل ). 108ص: سير رباعي در شعر فارسي، شميسا(رباعيات فلسفي سروده است 
ات اسـت  و مثنوي هم گفته، اما بيشترين شهرتش ب ربـاعي، در انـواع   . ه خاطر سرودن رباعيـ

اي است مختصر، مشتمل بر دو بيت كه در ادوار ادب فارسي، شـاعران،  ادب فارسي، منظومه
همـايي در  . انـد سـود جسـته  ... از آن براي بيان افكار فلسفي، پند و اندرز، مسائل عرفـاني و  

باعي، وزني است به غايـت مطبـوع و   وزن ر«كتاب تاريخ ادبيات، در مورد رباعي نوشته است 
مقبول و براي هر قسم مضموني مستعد و مهيا است و رباعي گفتن در حقيقـت، بحـر را در   
كوزه گنجانيدن است و از اين جهت، خيلي دقّت و استادي الزم دارد كـه كـامالً از حشـو و    

: ت ايـران، همـايي  تـاريخ ادبيـا  (» زايد خالي بوده، مطالب بزرگي در عبارت كوتاه تأديه شود
-هاي رباعي در زبان فارسـي، گونـه  همانطور كه پيشتر ذكر شد، محتويات و انديشه). 61ص

اي كه به زندگي و عواطف و تمايالت انساني مربوط است، در آن هر فكر و انديشه. گون است
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انديشـد و احسـاس ميكنـد، سـخن     گونـه كـه مـي   در حقيقت، شاعر آن. نيده شده استگنجا
شعر، تجلّي انديشه و احساس شاعر در مورد مسـائل پيرامـون اسـت كـه شـاعر از       ميگويد و

در پهنة ادب فارسي، شاعران از رباعي، بيشتر . زاوية ديد مخصوص به خود آن را بيان ميكند
ام،  : اند كـه شـاعراني چـون   ها و تفكّرات عرفاني، فلسفي و اخالقي بهره بردهبراي انديشه خيـ

  .يمين، گواهي بر اين مدعا هستندعطّار، مولوي و ابن 
در بين شاعران ادب فارسي، عارفان و صوفيان بيشترين بهره را از قالب رباعي براي بيان 

  :شمردد بتوان داليل زير را براي آن برشاي. اندهاي خود بردهانديشه
در اوايل ادب فارسي، همة اصناف سخن قصيده، مثنوي و قطعه متداول بوده است گرچه 

ابتدا، افكار فيلسوفانه را هم در قصيده و قطعه و مثنوي بيـان ميكردنـد و قبـل از همـه،     در 
كسايي مروزي، قصيده را براي بيان عقايد خود مورد استفاده قرار داد و سپس ناصـر خسـرو   

ا بـديهي اسـت كـه سـرودن      . اين قالب شعري را كانون انديشه و ايدئولوژي خود سـاخت  امـ
ار فلسفي در آن، خود مستلزم فراغت و وقـت زيـادي بـوده اسـت و     قصيده و جاي دادن افك

چون عارفان، بيشتر وقت خود را صرف ارشاد و هدايت و تعليم و تربيـت مريـدان و سـالكان    
بهره ببرنـد و ربـاعي،   اند، اند، ناگفته پيداست كه از اين قالب شعري كمتر ميتوانستهميكرده

كـه،  دليـل ديگـر اين  . ن بـوده اسـت  فلسفي و حكمي آنـا گاه براي افكار و عقايد بهترين تجلّي
اند و قالب رباعي بهترين قالـب شـعريي   صوفيان و عارفان مراسم ذكر و سماع بر پا ميداشته

بود كه براي ذكر و سماع ميتوانستند، از آن، بهره ببرند و شايد به همـين دليـل بـوده كـه،     
  : ازي در المعجم آورده استچنانكه شمس قيس ر. اندرباعي را ترانه نيز ميگفته

به حكم آنكه منشّد و منشّي و بادي و باني آن وزن كودكي بود نيك و موزون و دلبر و «
و به حكم آنكه ارباب صناعت موسيقي بر اين ... جواني سخت تازه و تر، آن را ترانه نام نهادند

شـعرالعجم،  (» م نهادنداهل دانش ملحونات اين وزن را ترانه نا... اندوزن الحان شريف ساخته
  )114و113و108و107صص: رازي

ها و زواياي گوناگوني مورد ارزيابي قرار ميگيرنـد كـه از   در هر حال، آثار هنري، از جنبه
هاي گوناگون، دو جنبه به عنوان اصل و اساس، مالك قرار ميگيرند، يكي محتـوا و  اين جنبه

بحـث در مـورد محتـوا، عقايـد و     . رشناسـي اثـ   عقايد است و ديگري ارزش هنري و زيبـايي 
بحثـي اسـت    -كه بيشتر از آن تحت عنوان نقد سنّتي و اخالقـي يـاد ميكننـد     -ايدئولوژي 

ت به عقايد، آيين و ايـدئولوژي  دار و شايد بتوان گفت كه كهنترين آثار هنري در خدمريشه
انـع فرهنگـي،   در طول تاريخ ادب فارسـي، گـاه بـه دليـل محـدوديتها و مو     . اندوجود آمدهب

  . در رشد علوم عقلي و يا ايدئولوژيها و آيينها، بيشتر به شعر توجه شده است... سياسي و
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در هر حال، سحابي، رباعي را براي اظهار افكار، آراء و عقايد خود اختيار كرد هر چند كه 
وة عـر مثالً غزل، مثنـوي، قصـيده، رسـالة     -آزمايي كرده است در ديگر انواع سخن نيز طبع

اما بيشترين شهرت او، بـه خـاطر سـرودن     -... كه موضوع آن عرفان و تصوف است و الوثقي
به ديگر سخن، سحابي، رباعي را كالبد فكر خود ساخت و براي همين صـنف  . رباعيات است

سخن نيز، نامور شد و در رباعيات خود بارها به مهارت و استادي خـود، در ايـن فـن اشـاره     
  :است كرده

 شـــاه ازل جلـــوس را عـــام كنـــد چـــون
كرســـي ز چهـــار مصـــرع مـــن ســــازد 

  

ــه خــاص و عــام انعــام كنــد    يعنــي كــه ب
ــد  ـــام كنـ ـــاعي نــ ـــه آن را ربــ  وآنگـــ

  

رباعيات سحابي، حاوي همه نوع مضامين تصوف و عرفان و فلسفه و اخالق است كـه مـا   
و به شـرح و توضـيح آنهـا     م كردهدر اينجا، سطح فكري رباعيات او را به بخشهاي زير تقسي

  :ميپردازيم
  هاي وحدت وجوديانديشه

در حقيقت، لُب و خالصة همة كالم عرفاني، اين نكته است كـه، در ايـن جهـان متكثّـر     
بينـي سـحابي   چگونه ميتوان، به نقطه و اتّكايي واحد رسيد؟ وحدت وجود، جزئـي از جهـان  

تر و عميقتـر از تنهـا انديشـة وحـدت     ي گستردهاست به بيان ديگر، دامنة تفكّر سحابي، بس
وحدت وجود، يعني، جهان و آنچه در آن است از يك منشأ، نشـأت گرفتـه و   . وجودي است

به سمت و سوي همان كانون در حركت است و البتّـه ايـن نـوع نگـره، محصـول نوانديشـي       
حابي، همـه  سـ . هاي وحدت وجودي اسـت سحابي نيست و متون عرفاني ما، مملو از انديشه

  :چيز و همه كس را، به همسويي و همساني فرا ميخواند
ــدا  ــس ناپيـ ــو بـ ــت تـ ــو حقيقـ اي از تـ
توحيــد طلــب عــين همــه اشــيا شــو 

  

 بــا آنكــــــه تــويي ز هــر چــه پيــدا پيــدا 
همچــون يــك جــان در همــه اعضــا پيــدا 

 

پيچيـده پنهـان   هـاي خـود را در پـس زبـان مغلـق و      سحابي نيز، چون موالنـا، انديشـه  
ي ئيـ هر چند كه جـذّابيت و گيرا . بلكه با زباني ساده و همه فهم آن را بيان ميكند. نميسازد

او در ربـاعي بـاال، همـة انسـانها را ماننـد      . كه در زبان موالنا هست، در زبان سحابي نيسـت 
اي وحـدت وجـود، مسـئله   . اعضاي يك تن ميداند كه وجودشان فقط به خـاطر جـان اسـت   

است و در اين دنياي سراسر درد، اين انديشه، در پي آن است كه چگونه ميتوان، بـه   فلسفي
معنا و حقيقتي رسيد كه آدمي را از اين آالم و مشكالت برهانـد؟ و بـر آن اسـت كـه همـة      
انسانها را به اين حقيقت رهنمون شود كـه در هسـتي، تنهـا يـك حقيقـت و يـك موجـود        

  :ميراييمراستين است و باقي، همه فاني و 
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  اين نيستي تو محـو صانع شدن است         هستي تو زين طـــريق مانـع شدن است
                      فيض تو غم است در پي كسب كمال         بسط تو به قبض خويش قانع شدن است  

  )827رباعي : همان(
از خدا و حقيقت  از تعابير و مفاهيم آزادانديشي -ساختة ذهن خود  -سحابي، در جهاني 

اين نوع تساهل و تسامحهاي . و واقعيت و به دور از پايبنديها و تعلّقات جانگزا، زندگي ميكند
عقيدتي است كه سحابي را ماندگار و در واقع مشهور ساخته است چرا كـه سـحابي    -فكري
زيـرا  «. ندروي بر ميتابد و دوري ميگزي» در دام افتادن به آيينها و كيشهاي گوناگون«نيز از 

نگري آنان، دنيا و آنچه زميني اسـت در برابـر خـدا و آنچـه معنـوي و      در شيوة هستي] كه[
و تمـام  ) 19ص: نقـد شـعر در ايـران، درگـاهي    (»ماورايي است، هيچ سنگ و اعتباري ندارد

  :اختالفها، بر آمده از نطق و سخن است
در چشم كسي كــــــه رسـت از تلوينهـا 

ن، چه مذهب و چـه دينهـا چه علم، چه ف
  

  :و او فقط در پي اين معني است
صيــــد معني كـــه رازدان كــــرده مرا 
 اين طرفه عقابي كه جهان صيد وي اسـت 

  

 تقريـــب كـــالم ايـــزد اســـت آيينهـــا 
مـــوج دريـــاي نطـــق آمـــــد اينهـــا 

  )225استرآبادي، رباعي(
  

ــرا  ــرده مـ ــان كـ ــر در دهـ ــرپنجة فكـ  سـ
ــرا در ق ـــرده مـ ــيان كـــ ــو آشـ ــة زانـ لّـ

  )304رباعي :همان(
  يكي بودن مذاهب

سحابي بارها در اشعارش به اين نكتـه كـه   . در نزد عرفا و صوفيان، تمام مذاهب بر حقّند
  :اند، اشاره كرده استتمام مذاهب از يك نقطة واحد سرچشمه گرفته

خلقند به هم بـر سـر كبـــــر و كينهـا 
بــه گــوش خــالص دينــان  حــق ميگويــد

  

ـــنها    ـــوي آيـيــ ـــا و دعــــ  الف ديــنهــ
ـا     ــت اينهـ ــتالف اس ــه اخ ــنم چ ــو م ــد چ  مقص

  )210رباعي :همان(
سحابي، شعر را در خدمت عقيده و آرمان خود گرفته است البتّه نه آن جهان محدود در 

و بـا قبـول    تنگناي ادراك؛ بلكه جهاني بسيار فراخ كه هر موجودي در آن حق زيستن دارد
گرايي و جنگ و نزاعي كه در ايـن دنيـا   از ديد او، دليل فرقه. خود و نفي ديگري بنا نميشود

  :توجهي به منبع اليزالي و دور بودن از آن كانون حق و حقيقت استوجود دارد، بي
 در مهـر احـد سـوخت همـه كينهـا را

هر فرقه به هم بر سـر دنيـا در جنـگ 
ــت مـــــ    ــو دانســـ ــا راآنكـــ  دعا دينهـــ

 آورده بهانــــــه ديــــــن و آيينهــــــا را  
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  )245رباعي :همان(  
  :و با وجود اين همه دوگانگي و تضاد، هيچ چيزي و كسي از دايرة حكمت او بيرون نيست

 اين كبر و جهود هر كه بر قانون نيست
 با اين همـــه اختالف اما فـــــــردي 

  

 آگـــاه ز ســـرّ وحـــدت بـــي چـــون نيســـت  
ــرة حكمــــت ا و بيــــــرون نيســــت از دايــ

  )814رباعي :همان(
در متون عرفاني، فراوان، به اين موضوع پرداخته شده است و عارفان و صوفيان، يكـي از  

انـد و بـر طبـق فرمـودة     گرايي و تعصبات كوركورانه دانسـته آالم و دردهاي اين دنيا را، فرقه
ه   ، »وأعتَصموا بِحبلِ اهللاِ جميعاً و ال تفرّقوا«قرآن كريم  راه حلّ آن را، پرهيز از تفرقـه و توجـ

  :اندميدانسته -ند كه در واقع يكي -به اصل و اساس و لُب كالم دينها و آيينها 
از يــك قلــم اســت دل بــه او مؤتلفــت 
توحيــد گزين و متّفـق شـو بـه همـه 

  

ــت    ــود ور الفـ ــفحه بـ ــن صـ ــر دال در ايـ  گـ
  )687رباعي :همان(لفتتا ره نزنـــــــد مذاهب مخت

  تشويق به خودشناسي
هاي عارفان، در راه متوجه كردن مردم به حقايق، تأكيد و توصية آنها يكي ديگر از آموزه

به خودشناسي بوده است كه البتّه اين نوع نگرش، بيشتر رنـگ و صـبغة اسـالمي دارد و در    
كـه سـحابي نيـز در يكـي از     » ربه عرَف دفَقَ نَفْسه عرَف منْ«: احاديث بدان اشاره شده است

  :رباعياتش آورده است
تا مرد به خـود فـرو نشـد كـار نسـاخت 
 يعني كــه نبـوده نفـس خـود را عـارف     

         

 جز وهم و گمان نيافت هر سـو كـه شـتافت    
 را نشـناخت » مـن عـرف  «ل قــول ئكس قا

  )948رباعي :همان(
» شناسيدتشويق به خو«هاي سحابي را، اين نوع آموزه باري، بخشي از پندارها و انديشه

جاي رباعياتش بدين موضوع پرداخته است و در كنـار تشـويق بـه    تشكيل ميدهد و در جاي
خودشناسي، تواضع و فروتني و خودشكني را نيز توصيه كرده است و همانند موالنا بـر ايـن   

  :باور بوده است كه
اين رمز چـو دريـابي، افكنـده شـوي بـا مـا   ي شدافكنده،بر رست و درخت دانه شد چو

  

                                                 
  شيخ محمود شبستري در اين مضمون آورده است:  

  )294ب / 88: شبستري(كــــه نبـــــود فربهي مانند آماس        برو اي خواجه خود را نيك بشناس         
  )433ب / 96: نهما(بجو از خويش هر چيزي كه خواهي    تويي تو نسخـــة نقــــــش الهي        

  )556ب/103: همان(كه از ذات خودت تعـــريف كــردند        به شرعت زان سبب تكليف كردند         
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  :و بارها در رباعياتش بدين مضمون پرداخته است
 اسـت»لـوالك«گر مـرد شـه واليـت

زيــب و فــرّ خلــق را خُلــق اســت مــدد 
  

ـر پــاك اســت      در معنــي خــــويش از تكبـ 
ــت      ــل او در خــاك اس ــه هســت اص ــجره ك ــر ش ه

  )1593رباعي :همان(
ز راههاي خودشناسي، دوري گزيدن از تعلّقات و دلبستگيهاي مادي اسـت كـه در   يكي ا

توجهي به مال و متـاع دنيـوي بـوده    هاي عارفان، همواره بيپهنة ادب پارسي، يكي از آموزه
اند و مردمان را به دوري گزيدن از آن است و آن را سد راه خودشناسي و خداشناسي دانسته

  :اندون تشويق كردهو پاك و خالص كردن در
  آنكس كه مقيم گوشــة فقر و غناست          داند كه بقاي رهروان تا به كجاست

  بازي ز كنــار عرصه بهتر پيداست    احوال زمانه گــوشه گيـــــران دانند       
  )623رباعي : همان(                                                         

عبود و محبوب حقيقي و همچنين خودشناسي را در گرو تـرك تعلّقـات و   و رسيدن به م
  :اندامور دنيوي دانسته

  خورشيد وجود روبرو نيست ترا          تا پشت به كام و آرزو نيست ترا
  )214رباعي : همان(ني كـه تمام رو به او نيست تراهمچو مه چارده نه در حد كمال         زا

  عشق حقيقي و واقعي
چنانكـه عطّـار، از   . متون عرفاني، نمادي، تمثيلي، از عشق فراوان سـخن رفتـه اسـت    در

. الطّيـر، وادي دوم را، وادي عشـق ناميـده اسـت    هفت وادي سير و سلوك مرغان در منطـق 
ا نكتـة   . همچنين در باب مقابلة عقل و عشق در متون عرفاني، مباحث فراواني وجود دارد امـ

  .ها، پيروزي هميشة عشق استرهحائز اهميت در اين مناظ
  آن لعل بــه كــــام در نيامد ما را              آن باده به جام در نيامد ما را
  از عشق نه عقل گشت آگاه نه علم             اين صيد به دام در نيامد ما را 

  )13رباعي : همان(                                                         
  .گر و خشكبخش است و عقل، محاسبهرا كه عشق، شاديچ 

  مستي ز مي بي غش عشق است مرا         جان سركش و دل سر خوش عشق است مرا
     اُنسي كه مرا از دو جهان وحشت داد        داغي است كـــه از آتـــش عشق است مـرا     

  )391رباعي : همان(
. ر همة موجـودات عـالم، سـاري و جـاري ميداننـد     عرفا و به تبع آنها، سحابي، عشق را د

  :چنانكه مولوي ميگويد
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  جز صورت عشق حق هر چيز كه ديدم من          نيميش دروغ آمد نيميش دغل دارد   
كـه در كنـار آن، ميتواننـد    . و عشق از نظر آنان، جهاني است فارغ از هر گونه قيد و بنـد 

  :ت، كاست و از بين بردماللت و دلتنگي خود را كه زادة اين دنياس
  از بي خبري زير و زبر ساز مراعشق بي خبر ساز مرا           اي ساقي
  )70استرآبادي، رباعي (جامي بده و سپس دگر ساز مراتي خويشتن ملولم بسيار       زين هس

  جبر و اختيار
ر و اي شايد بتوان گفت، هيچ انساني را نميتوان يافت كه به نـوعي بـه مسـئلة جبـ    گونهب

اختيار فكر نكرده باشد و همـواره در گذشـتة ادب پارسـي، ايـن موضـوع، صـحنة جـدال و        
ام   بيني سحابي، چون جهـان جهان. ها و كيشهاي مختلف بوده استكشاكش فرقه بينـي خيـ

نيست كه همواره به شادي و خوشباشي توصيه كنـد هـر چنـد كـه گهگـاهي در بعضـي از       
  :و ميزندبيني خيام پهلرباعيات به جهان

  از خلق جهان و هستي فاني ما          دانسته نشد به غيــــر ناداني ما
      )21رباعي : همان(حيراني ما بود مراد همه چيــز         يا رب چه مرادست ز حيراني ما

  :  و يا در جايي ديگر ميگويد                                                 
  دل بردة روزگــــار كــردي همه را كردي همه را         اي چرخ فلك، شكار 

ـرادي دادي       خوش يك يك برگذار كردي همه را 59رباعي : همان(نامي بنهــــــادي و مـ(  
او در كنار اعتقاد به جبر در عالم . اما بسامد اين گونه رباعيات در اشعار او بسيار كم است

  :هستي، به اختيار نيز قائل است و انتخاب آدمي را نيز ميپذيرد
  سر رشتة اختيــار در دست تو نيست            ليكن معلـــوم فطـــــرت پست تو نيست

                        در دست تو هست ليك در دسـت تـو نيسـت      قش         تدبير چو كعبتين و تقــدير چو ن
  )1365رباعي : همان(

بدينگونه كه انسان در بعضي از كارها مختار است . در واقع او بيشتر، راه ميانه را ميپذيرد
  :و در بعضي مجبور

 اسـتصـبر در نيكويي محض بشر بـي
 يعني آن ره كــــــه راستان ميـپويند

  

 ور بـــد كنـــد و نكـــو شـــمارد كبـــر اســـت  
 راهـــي بـــه ميـــان اختيــــار و جبـــر اســـت

  ) 1255رباعي :همان(
در هر صورت، موارد ياد شده، نكاتي بودند كه در سطح فكري رباعيات سـحابي، بـه انحـاي    

اي سحابي، همچنانكه پيشـتر ذكـر شـد، در فضـا و سـنّت و سـيره      . اندگون، نمود يافتهگونه
و خوراك فكري و فرهنگيش را از فرهنگ و سنّت اسالمي گرفتـه اسـت و از   اسالمي زيسته 
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اشارتهاي زيادي كه در رباعيات خود به قرآن كريم و احاديث نبوي دارد، ميتوان اين نكته را 
  .فهميد

جاي رباعياتش به ايـن نكتـه كـه، خـدا را بـا چشـم سـر        او شيعي معتقد بود و در جاي
  :ستنميتوان ديد، اشاره كرده ا

ــالم او را  ـــه ع ــك ذات اســت آين ــن ي اي
ــديم  ــد او را دي ـــه گفتن ــه كــــ آن فرق

  

ــدم او را      ــه هم ــين ن ــه همنش ــار و ن ــه ي  ن
ــم او را  ــود و هـ ــم خـ ــد هـ ــت كردنـ تهمـ

  )99رباعي :همان(
تصـاوير  (شناسـي  آنچه بديهي و واضح است، آن است كه رباعيات سحابي از ديد زيبـايي 

كـه   -اصالً درخور توجه و تأمل نيست و بر خالف ادعـاي صـائب   ...) يهاي زباني وبديع و باز
شعر سحابي آن مايـه از زيبـايي و لطافـت     - بايد آن را جزو الف و گزافهاي شاعرانه شمرد
سرايان درجه دوم و سـوم ادب پارسـي مقايسـه    هنري را ندارد كه حتّي بتوان آن را با رباعي

  .رباعيسراي بزرگ ادب فارسي، حكيم عمر خيام چه برسد به. كرد
هـاي  اما آنچه به عنوان اصل و اساس از ميان رباعيات سحابي، قد علـم ميكنـد، انديشـه   

به ديگر سخن، سحابي، از . گون و زيبايي است كه سرتاسر رباعيات او را فرا گرفته استگونه
فته است و هدف او تبليغ ايدئولوژي آن دسته شاعراني است كه هنر را در خدمت اجتماع گر

ا در سـطوح ديگـر، ب   . بـوده اسـت  و آييني بوده، كه بدان پايبند  صـورت خالصـه و كلّـي،    امـ
وري سحابي در سطح ادبي در حوزة علم بيان، از تشبيه، آن هم تشبيه مضمر بيشترين بهره

استفاده كرده است، المثل به وفور بوده است چون در رباعيات به شيوة سبك هندي از ارسال
  :پس طبيعي است كه در انواع تشبيه، بيشتر از تشبيه مضمر سود جسته باشد

ــاخوش را ــل ن ــود ام ــي خ ــمر خوش  مش
ـــزد   ــاد انگيــ ــع آز زي ــه تمتّ  حرصــت ب

  

ــش را    ــاد غـ ــن زيـ ــاب كـ ــه حسـ  در زر نـ
ــش را  ــت آت ــدد اس ــش م ــر آت ـــزم ب هيـ

  )394رباعي :همان(
   كــار رفتــه اســت و اصــوالً چــون ربــاعي، ت معمــولي بر رباعيــات او بــه صــوراســتعاره د

اي مختصر است و شاعر بايد بيشترين توان خود را در انتقـال معنـا بـه كـار گيـرد،      منظومه
كمتر از صنايعي كه باعث پيچيدگي بيـان ميشـود، اسـتفاده ميكننـد و بيشـتر از ابزارهـاي       

                                                 
  ا با ! يعني منظورش اين بوده باشد كه شعر سحابي فقط موزون است. در ابتدا، چنين گمان ميرفت كه سخن صائب، تعريض باشدام

 - چند كه شاعر متوسطي بوده  هر -اعران احترام ميگذاشته و كسي را هجو نميكرده، سحابي را نيزتوجه به اين دليل كه صائب به ش
ناگفته نماند كه مطالب مذكور را سركار خانم دكتر جميله اخياني . تعريض باشد ستوده است و كمتر احتمال اين ميرود كه سخن صائب،

  .متذكّر شدند
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نتر باشد و در مـورادي نيـز، كـه از    تر و آساسود ميجويند كه درك و فهم آنها، ساده ئيبياني
هايي هسـتند، سـاده و قابـل فهـم كـه فـراوان در ادب       استعاره استفاده كرده است، استعاره

  :مانند لعل كه همواره در ادب فارسي، استعاره از لب معشوق بوده است. اندفارسي، بكار رفته
ــا را  ــد م ـــام در نيام ــه كـــــ ــل ب آن لع

ت آگــاه نــه علــم از عشــق نــه عقــل گشــ
  

ــا را    ـــامد مـ ــام در نيـ ــه جـ ــاده بـ  آن بـ
 )13رباعي : همان(نيامد ما را صيد به دام در اين

 

اي ميزيسته، كه در ادوار ادبي به سـبك  در حوزة بديع معنوي نيز، چون سحابي در دوره
عت هندي موسوم است و نميتوانسته از خصايص سبكي اين دوره بر كنار بوده باشـد، از صـن  

  :المثل بسيار زياد استفاده كرده استارسال
ــو رارب ــي جـ ــت معنـ ــزّت خداسـ  العـ

ـــوساله  ــز گـــ ــود بجـ ــاله نميشـ گوسـ
  

ــود  ــه سـ ــدر چـ ــر پـ ـــو رانا از مهـ  نيكـــ
ــت دارد او را  ــاو دوسـ ــه گـ ــد كـ ــر چنـ  هـ

  )268رباعي :همان(
نيز از لحـاظ زيبـايي و    نكتة شايان ذكر، در اين مورد، آن است كه اين جنبه از اشعار او

المثلهـا، خـالي از   گيرايي به پاي ديگر شاعران اين سبك نميرسد و در اغلب مـوارد، ارسـال  
  .زيبايي و تأثيرگذاري و گيرايي هستند

در حوزة علم معاني نيز، با توجه به اينكه سطح فكري رباعيات او را مضامين مختلفي در 
را در معـاني ثانويـة آن بـراي ارشـاد،     ... پرسشـي و  بر ميگيرد، ميتوان انواع جمالت خبـري، 

نشان داد كه بسامد بيشتر با جمالت خبري است چرا كه ... تشويق و ترغيب، تحذير و نهي و
ميپردازد و طبيعي است كـه  ... سحابي، همانند واعظي است كه به پند دادن، هشدار دادن و

حالتي پند گونه بيان ميكند، بسـامد بـا   را آن هم با ... چون بيشتر، مطالب اخالقي، عرفاني و
  :باشد... جمالت خبري در معاني ارشاد و تشويق، هشدار و

  نبيني خود را» أنا الخير«بي شرّ ــــر نبيني خود را          تا با همه در سي
   )138رباعي : همان(تا سر نكشي غيــر نبيني خود را   زانت ندهيـــم برتري از دگــــران        

 اما نكتـه اينجاسـت  . رباعي باال، با حالتي خبري، مخاطب را ارشاد و راهنمايي ميكند كه
كه چون رباعيات، در نهايت سادگي لفظ و بيـان هسـتند از گيرايـي و تأثيرگـذاري زيـادي      

  .برخوردار نيستند و بيشتر، حكم خبر ساده و ابتدايي را دارند
كه آن هم پر از  -كثر موارد، جز وزن و قافيه ست كه رباعيات سحابي، در اواقعيت امر، آن

ـ    هـيچ ارزش   -شـعرش را مـالل آور ميكنـد     دناشباع و تسكين است و حتّـي، گـاهي خوان
هـاي دور دسـت   شناسي ديگري ندارند و نه از آن دسته اشعاري است كه در گذشـته زيبايي

يگرفت كه با همراهـان  پارسي، با خواندن آن، شور و شعفي آنچناني، سراپاي شنونده را فرا م
و پرداختن ) 58ص: 1نقد ادبي، زرين كوب، ج: ك.ر! (بر سر مزار سرايندة آن حاضر ميشدند
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جـز تضـييع    -و به يك معنا فُرم  -هاي ادبي و ظرفتهاي زباني و بازيهاي لفظي آنها به آرايه
  .وقت و قلمفرسايي، چيز ديگري نخواهد بود

ا آنچه در سطح زبانيِ رباعيه و بررسي است يكي موسيقي بيروني امات سحابي، قابل توج
در زمينـة موسـيقي بيرونـي، عروضـيان، اوزان     . آن است و ديگري سطحهاي لغوي و نحـوي 

: عروض فارسي، ماهيـار . (اندوزن دانسته بيست و چهاررباعي را در دو شجرة اخرب و اخرم، 
مفعولُ : عي، يك وزن بيشتر ندارد و آناما برخي از استادان معاصر، برآنند، كه ربا). 145ص

اگر اوزان رباعي «است و داليل خود را بدين صورت ذكر ميكنند كه  مفاعيلُ مفاعيلُ فعل
ام گـوش          متفاوت است، چرا هنگاميكه بـه آهنـگ و قرائـت رباعيهـاي گونـاگون، مـثالً خيـ

وزن  بيسـت و چهـار  حتّي اگر بپذيريم كـه ربـاعي   ... ميدهيم، متوجه تعدد اوزان نميشويم؟
دارد، اين مطلب پذيرفتني نيست كه، در يك رباعي، مصراع اول به يك وزن و مصراع دوم به 

آنچه قدما، از آن غافل بودند، اين بود كه شاعر، در جاهـاي گونـاگونِ وزن   ... وزني ديگر باشد
: فـر شـايگان  عـروض و قافيـه،  (» ...رباعي، از دو اختيارِ تسكين و قلب، زياد اسـتفاده ميكنـد  

كه البتّه يك وزن را براي رباعي در نظر گرفتن، با توجه به داليل ياد شده، منطقيتر ) 85ص
اما آنچه كه در مورد وزن عروضي رباعيات سـحابي، الزم بـه ذكـر اسـت،     ! و علميتر مينمايد

ه شعرش بـا دشـواري همـرا    دناي كه گاهي خوانگونهدة زياد از اشباع و تسكين است باستفا
  .است

  :اشباع
خلــق نــادان بــه دل نكـــــــرده خــــو را 
رويش دل اوست كـان بـه حـق اسـت مـدام 

  

ــت و رو را    ـــرد پش ـــرق كــ ــد فــــ  نتوان
 وين رو كه به خلـق كـرده پشـت اسـت او را    

  )206رباعي :همان(
» نكردي«صورت ، ب»نكرده«و واژة » خلقي«، بايد بصورت »خلق«كه در مصراع اول، واژة 

، »نا«نيز، در » نادان«واژة . عروضيان، به اين نوع قاعدة عروضي، اشباع ميگويند. خوانده شود
  .اختيار تسكين دارد

  :تسكين
در مصـراع  » آن«و همچنـين واژة  » شكّي«در » كي«، »آيد«در » آ«كه در مصراع سوم، 

  .چهارم، داراي اختيار تسكين هستند
سحابي نيز، عادي است و اصالً جنبة بـديعي نـدارد و حتّـي تكـرار     پردازي رباعيات قافيه

قافيه در آنها، زياد ديده ميشود و اين در صورتي اسـت كـه، در دو بيـت، يكـي از ايرادهـاي      
  :فاحش است كه تكرار قافيه ديده شود
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  )294رباعي : همان(مـا را حقاز دلشدگي جــذبة   شد پردة نحــو و صرف مشتق ما را        
                                                          ما را  حقيعني ز عبــارت همه خلق جهـــان         مستغني كرد اشارت 

در جنبة لغوي نيز، كلمات عاميانه، لغات و آيات و احاديث عربي در رباعيات سـحابي بـه   
  :وفور ديده ميشود كه در زير، به آنها ميپردازيم

  كلمات عاميانه در رباعيكاربرد 
از مهر پدر چه سود نا نيكــو را  العزّت خداست معني جو را             رب  

  )268رباعي : همان(دوست دارد او را  گاوهر چند كه             گــوسالهنميشود بجز  گوساله
  هر نفس بدي، نيك شود عرفان را       گر بشناسي حكيم صاحب شان را

  )496رباعي : همان(هر چند كه دزد خوش ندارد آن را  را بـود در بايست     سگ اهل محلّه
  آوردن كلمات و اعداد عربي در رباعي

  جز بهر مراد ميــر و دستوران را  قدرت ندهند از روش دوران را             
  )339ي رباع: همان(را  عصفورانپر دادن نيست مر هنر موران را              ور باشد نيز هست 

  يعني زين شه نه ره نه درگه پيدا ناگشته به خود باز نشد ره پيدا              
  )412رباعي : همان(نه شه پيـــــدا نه درگه شه پيدا           چه سود ساجد و عبادندخلقي همه 

  خود را خمس و ست و سبعدريافته حيط طبع خود را            نا يافتــه زان م
  )416رباعي : همان(عبت بودنــد طفـــــل طبع خود رالــــدند خلق عالم          ر آمهر رنگ ب

                                                        
  جاي دادن آيات و احاديث در رباعي

  نبيني خود را» أنا الخير«بي شرّ ــــر نبيني خود را            تا با همه در سي
  )138رباعي : همان(تا سر نكشي غيــر نبيني خود را   تري از دگــــران        زانت ندهيـــم بر

  
 نهقال أنا خيرٌ م رتُكإذ أم دألّا تَسج كنَعسوره اعراف12آية (قال ما م ،( 

 بسيار كسان كه هسـت كـاو را آلـت
 بر اين منبـر واعـظ ديـد از دم غيـب    

  

ــت      ــان را حال ــه ج ــب زان ن ــن را زي ــه ت  ن
» انّمـــا االَعمالـــت«اســـت خبــــــر ز داده 

  )871رباعي :همان(
 االُ إِنَّممات الْأَعبِالنِّي  

از لحاظ نحوي نيز، چون بيشتر رباعيات، حول چه گفتن سير ميكنند تا چگونـه گفـتن،   
. ق نثري دارندخروج از نُرم زباني زياد ديده نميشود و بيشتر ابيات دستورمند هستند و منط
  :اما آنجا نيز، كه خروج از ُنرم ديده ميشود، ميتوان به ذكر موارد زير، اكتفا كرد
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  )571رباعي : همان(] م[خاكم و آبهر چند درون كسوت  :حذف شناسه در جملة دوم
            »دادنـد و گذشـت  «دل را به نفخت فيه           »زادند و گذشت«صاحب نظران دوباره 

  )1400رباعي : نهما(
  :استفاده از ضمير متّصل

  )482رباعي : همان( آدم نام است    دام توبه هشت بهشت است او را كشاين مرغ گرفتار  
  :»آن«به جاي » او«آوردن ضمير 

  )141رباعي : همان( را او كو آنكه نهد دام و كند صيد    هر كس به هوا مرغ تواند ديدن    
  :»براي«به معني » را«آوردن 

  )166رباعي : همان( راصد واسطه پيدا شده منع آن  از هر چه ابا كرده دل صاحب دل    
  :حذف فعل به قرينه

  )555رباعي : همان] (مبين[اي دوست هنر مبين و اي دشمن عيب  
  :بر سر صفت مفعولي» بـ«آوردن 

  )17رباعي : همان(رجا  بچسپيدهاز بيم زيان يكي  
  :بر سر افعال» مي«آوردن 

  )558رباعي : همان( كه يابي اجري و ثواب كنميز حق گر آدمي راه صواب      كاري  خواهمي 
  

  :نتيجه
بنا بر مطالبي كه بيان داشتيم، آنچه به عنوان اصل و اساس در رباعيات سحابي، مطـرح  
است، جنبة محتوا و انديشة حاكم بر آن است كه بخش عمدة آن را تفكّرات عرفـاني در بـر   

هـايي هسـتند كـه بـر     رد و مطالب و مضامين اخالقي، فلسفي و ديني از ديگر انديشـه ميگي
اي ميزيسته است موسوم بـه سـبك هنـدي كـه     سحابي، در دوره. اندرباعيات او پرتو افكنده

دا از دوره و سـبك    ات و ويژگيهايي جـقالب مسلّط در آن، غزل بوده است منتهي با خصوصي
در آن، ميتوانـد نـوعي   ... هاي فلسفي، عرفـاني و و گنجانيدن انديشه و توجه به رباعي! عراقي
شكني به شمار برود، هر چند سحابي در اين راه موفقيت چنداني حاصل نكـرده اسـت   سنّت

اي اما ارزش كار او بدان جهت است كه، او دست به نوعي بازتوليد زده است آن هـم در دوره 
و شـايد بتـوان گفـت     -بيشتر، مطالب در يـك بيـت    كه هر چند قالب مسلّط غزل است اما

توجه به رباعي كه در دو بيت بوده  -بيان ميشده است پس، اين جنبه از كار او نيز  -مصراع 
ه اسـت   - او بـه عنـوان شـاعري    . و رنگ سبك هندي كامالً در آن نمايان است، جالب توجـ
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ات زيـادي از او نقـل    شناخته شده در سبك هندي مطرح است و در جنگها و ديوانه ا، رباعيـ
اما، با توجه به رباعيات و اشعاري كه از او بر جاي مانده است، رباعيات او از ديـد  . شده است

آور و خسـته  آنها نيز، مـالل  دناي كه، گاهي خوانگونهضعيف است بشناسي و هنري، زيبايي
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