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 اطالعاتیباره احوال حلیمی جز رد .استاوایل قرن دهم هجری شعرای ناشناخته  حلیمی شیروانی از

 .در دست نیست آگاهی چندانی ،آیدمی به دست ویژه شعر اوبهو های مختلف پراکنده که از تذکره

او و حلیمی  حالشرحاجم در صاحبان تر شده استپراکنده و اندک موجب  اّطالعاتهمین 

وایل سده دهم در در ا حلیمی شیروانی .دچار اشتباه شوند ،الغرایبحربصاحب  ،نویسفرهنگ

 سپس در میانه عمر به شام مهاجرت ،رفتبه گیالن و قزوین مسافرت  ،د شدمتولّ آذربایجان شیروان

و  تصحیح تاکنوناست که بیت  پنجاه و پانصد و هزار یات حلیمی مشتمل بر بیش از ششکلّ .کرد

در کتابخانه الالاسماعیل ترکیه  کلیات حلیمیتنها نسخه  تحقیقی بر آن صورت نگرفته است.

قطعه و همچنین حاوی شش رساله و  ل، رباعی،قصیده، غز این کلیات مشتمل بر .شودنگهداری می

مهارت  یختارمادهگویی و امعمنقطه، می در سرودن شعر مصنوع، قصاید بیحلی .مه استسه منظو
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کسب  و شناختی هاراه هاآن احیایکه  کرده است یتجلّ مکتوب آثاری ملتی هر تمدن و خیتاردر 

. یکی دهدیم دسته ب راصاحبان اندیشه  فکر طرز و زبانی ،یفرهنگ اجتماعی، تاریخی، تااطّالع

و خاصه ادبیات  ی انتقال فرهنگ و دانش بشری از نسلی به نسل دیگر، آثار مکتوبهاراهاز 

مداقه در متون ادبی و شناخت ساحت اندیشه در هر  هاملتهاست. برای فهم گذران تاریخی ملت

و  خیزاز مناطق فرهنگموشکافانه کرد. یکی  یشناسسبکرا تحلیل و  هاآنباید ادبیات  یادوره

 یاکارنامهپیشین در این حوزه  یهاسدهپرور، خطه شیروان )شروان( آذربایجان است که از شاعر

اما ناشناخته این سرزمین را  ذوقخوشاین مقاله در پی آن است که یکی از گویندگان  روشن دارد.

دوستان و اهل ادب بگستراند. این شاعر پرمایه حلیمی دانشی و سبک شعری او را پیش چشم معرف

کلیات حلیمی در این پژوهش نسخه خطی کلیات دیوان اوست.  یبررس موردشیروانی است و متن 

ارزش و اعتبار تاریخی و ادبی که دارد تاکنون ناشناخته مانده و این مقاله برای  رغمیعل شیروانی

 .کندیمامعه علمی معرفی نخستین بار شاعر و اثرش را به ج

ی هاشهیاندی افکار و ایاح عصر آغاز عصر سلطنت صفویان بر ایران و در حلیمی شیروانی در

 زمانهمد. سلطنت کردن در ایران سال وپنجاهستیدوبه  بیقر . صفویان،است بردهیممذهبی به سر 
 تیرسم به ایران دررا  تشیع مذهبصفوی  اسماعیل شاه ،ه.ق906 در سال صفوی سلسله سیتأس با

به  اقدام، از این وی هدف داشت این مذهببه  اسماعیلدرونی که شاه  اعتقاد جزبهظاهراً  .شناخت

 را خود که بود هایعثمانبرابر  در استقالل ایران حفظ وی کپارچگی سیاسی،  اقتدار آوردن دست
 .(254:1372 )سیوری،د. دانستنیم اسالمی ممالک تمام مالک

سخنوری بودند به شاعران  به فنون مندعالقهسالطین گورکانی هند که  اردرب این عصردر 

شعر  در این دوره. از حضور آنان در هندوستان استقبال کردنشان داده و  روی خوش زبانیفارس

غزل،  ،بسامدیی و کاراو سه قالب شعری به ترتیب  آن قصیده از رونق افتاد تبعبهمدحی و درباری و 

دهم تا اواسط  صفویه که از اوایل قرن دورهشعر . مورد توجه سخنوران قرار گرفتعی و مثنوی ربا

برخی  .دیگر متمایز استی هادورهاز  یکلبه، تازگی و غرابت ازنظر، شودم را شامل میقرن دوازده

و خیال  طبعو معتقدند آثـار منظومی که از  اندآورده به شمارادبی  مهماین عصر را از اعصار  محققان

 که دیدگاه این . طرحاست مطالعهقابلتـراوش کـرده، از هر حیث  شعرای این دوره شیاندکیبار
 ،ندیگویمسخن دوره صفویه  در ادب پارسی و زبان انزوای و ضعف از انحطاط، نیمتفکراغلب 

 با قاجاریه و دوره در که است دیدگاهی پیروی از پایه باشد، بر مستندات علمی پایه بر کهآن از بیش
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از اغلب  شده گفته موارد دهدیم موضوع نشاناین  بر درنگ. گرفته است شکل خاص اغراض

 به وجودادبی که در این دوره  آثار .(18 :1395 فتوحی،) نیست برخوردار علمی طرفیبیاستحکام و 

تحوّالت  دیگر متمایز است که عامل آن همان یهادورهاز تعداد  ازنظرموضوع و هم  ازنظرآمده هم 

 است. عصر صفویمذهبی  -اجتماعی و فضای سیاسی

 مسئله بیان

، هنوز بسیاری گذردمیخطّی  هاینسخهنزدیک به یک سده از توجه به احیاء و تصحیح  باوجودآنکه

مورد  صفویه دورانِ  قرن دهمِ ناشناختۀ رشعر حلیمی شیروانی شاع یاتکلّ ازجمله خطّی هاینسخهاز 

  را هجری دوازدهم و یازدهم و دهم هایسده»صفا معتقد است  .نگرفته استتوجّه مصحّحان قرار 
 به امر، همین طبعاً دانست و توانمی آسیا در فارسی زبان روایی و رواج هایدوره بهترین از یکی

 صفوی دوران شد که آن مایه و نمود بسیار یاری شاعران و نویسندگان هایسروده و هانوشته فراوانی

فراوانی متون ادبی  .(422 :1369 )صفا،« شود فارسی ادب برای تاریخ هایدوره بارورترین از یکی

سیاسی ایران در روزگار پادشاهان مقتدری چون شاه  -این دوره که بیشتر به سبب ثبات اجتماعی

ی و تصحیح دقیق شناسسبکهای یهنظرتولید شدند بازبینی در  عباسشاهو  طهماسبشاهاسماعیل، 

 نماید.یمنسخ خطی را ضروری 

 شده شناختهشعرا و نویسندگان کمتر  یمعرف در جهتخطی گامی  هاینسخهتصحیح  ازآنجاکه

ایجاب  مختلف زبان و ادبیات فارسی است، هایدورهدر مورد سبک  آگاهیو کمکی به افزایش 

و علمی نگریسته شود و از خالل متن کلیات  روشمندکند که به کلیات حلیمی شیروانی به طرزی یم

هدف از انجام این تحقیق، آشنایی  های ادبی، هنری، اجتماعی و تاریخی بیرون کشیده شود.یژگیو

و  نشده تصحیح دیوان ویتاکنون  که ،صفوی -عهد تیموری ،قرن دهم هجری از با شاعری است

 گمنام اما رکارپُ شاعرِاین  ۀچهربدین لحاظ شایسته بررسی و تحقیق است. این تحقیق بر آن است تا 

زمانی کامل  یمعرفاین  اًطبع .و بررسی زوایای زندگی و شعر این شاعر بپردازد نقد بهو  را باز نماید

  خواهد بود که دیوان این شاعر به صورت روشمند و علمی تصحیح و عرضه شود.

 پیشینه پژوهش
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ای و در بررسی های دقیق به عمل آمده از پایگاههای اطالع رسانی و نیز کاوش در منابع کتابخانه

و  صورت نگرفته کلیات حلیمی شیروانیتاکنون پژوهش و یا تصحیحی از اسنادی مشخص شد که 

 .ه استشاعری ناشناخت زبانانیفارسوی برای 

 شیروانی حلیمی شرح احوال 

 و دایره این محرّر گوید چنین»: است کرده یمعرف چنین را خود قصایدش از یکی همقدّمحلیمی در 

نیز در جای  .(پ 60: حلیمی)« الفقیر حلیمی بن محمّد شیروانی یر جانیحق بندۀ نادره این مقرّر

مقرّر این مقاله بندۀ  چنین گوید محرّر این رساله و»: کرده استگری این نام و نسب را تکرار دی

 آذربایجان شیروانحلیمی در  خاندان (.پ 83: همان)« حلیمی بن محمّد شیروانی الفقیر جانیحقیر 

نسب پادشاهان این خاندان را به نوشیروان عادل و آل کیان رسانده است.  اوو  اندکردهمیزندگی 

 به دست خود زندگی دربارهکه وی  آیدبرمی شعری قطعه از حلیمی درباره هاآگاهیبیشترین میزان 

 :اوست)اتوبیوگرافی(  نامهزندگیخود ،. این شعر درواقعداده است

ـــق داور ـــی ـــوف ـــحـــمـــداو کـــه از ت  ب

 

ـــر  ـــطـــاف خـــدای حـــیّ و اکـــب  ز ال

ــدر  ــا شـــــب ق ــا و ب ــا و ی ــه ســـــال ظ  ب

 

ـــحـــدم زادم ز مـــادر  ـــب صـــــب ـــری  ق

ــا  ــا و ط ــم و ز ســـــال ظ ــی ــا م ــم ت ــی  ج

 

ــــد   ــبــم ش ــــی رز هــر عــلــمــی نص ـــّ  مــیس

 حـــظز انـــفـــاس عـــزیـــزان یـــافـــتـــم  

 

ــر  ــراب ــا ب ــم و ه ــی ــا و م ــه ســـــال ظ  ب

 (پ 161: )همان                                                                                                                     

 نوزدهم روزهای از دریکی حلیمی ،گویدیمو آن گونه که در ادامه قطعه  فوق قطعهاساس  بر

 ،یمقدماتآمده و پس از آموختن علوم  به دنیا شیروان در ه.ق 912 سال رمضان ماه سوّم و بیست تا

از مسیر قزوین  سپس، به قزوین مهاجرت کرده ه.ق 946به گیالن و سپس در سال  ه.ق 945در سال 

 از پس حلیمی. است یدهرس مکرمه مکه به خدا خانهزیارت  قصدبه ه.ق 948 سال درو کردستان 

و بعد در  (1)یحلسه سالی در  - دو ،این از پس. رفته است المقدسیتبیارت ز به خدا خانه زیارت

و ظاهراً تا آخر عمر  گرفتهپیش . راه دیار شام را در ه.ق 953سپس در سال  .شده استحلب مجاور 

 آمده: الذّریعهدر . آمده است کمی مطالب ،مراجع و منابع در حلیمی درباره. مانده است آنجادر 

سروده  945وی برخی اشعارش را در مورد خط در تاریخ  - «945ه بعض شعره عن خط تاریخ»

آمده هم  ب فارسی در قلمرو عثمانیزبان و ادکتاب  (. در265: 9 ج )آقابزرگ طهرانی، -است
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: 1369، ریاحی)« و دیوانش در دست است ستهیزیماز سخنوران قرن دهم است که در شام »: است

 مهیناز شاعران ایران است که در »: میخوانیم او دربارههم  تاریخ نظم و نثر فارسیکتاب (. در 198

و اقسام مختلف شعر از او مانده و دیوانش در دست  ستهیزیماوّل قرن دهم در سوریه و در ترکیه 

در مورد حلیمی  شعرا و دانشمندان آذربایجان کتابدر مرحوم تربیت  (.697: 1344)نفیسی، « است

 هیدیحم کتابخانه در وی از سخنوران قرن دهم هجری است. اشعاری از»است:  وردهآ شیروانی

 چنانچه (.200: 1378)تربیت،  «.امدهید بود، 945آن  کتابت تاریخ که 713ه نمرمبول تحت اسال

بهترین  گمانیبو  دهندینم دست به حلیمی دربارهچندانی  یهایآگاه منابع این شودیممالحظه 

 کلیات اوست. منبع برای شناختن او

حلیمی از مشاهیر عثمانی در قرن  اولطف: یکی شده استنام دو حلیمی ذکر  االعالمقاموس در

محمود پاشا ، صدراعظمنهم هجری که در دوران ابوالفتح سلطان محمّدخان دوم از لطف و مرحمت 

یاوز  خانمیسلجعفربک در سفر ایران مالزم سلطان  زادهتاج و و به همراه ادریس بتلیسی برخوردار

است.  "بحرالغرایب"و صاحب  سینوفرهنگحلیمی  همانکه  (1978: 3جاست )سامی،  بوده

که به هنگام  است دیگری حلیمی )بدون ذکر نام( از عُلما و شعرای قرن دهم هجری و اهل قسطمونی

دربارِ او بوده و خود را به وی منتسب  خواجهیاوز، والیِ طرابزون و  خانمیسلولیعهدی سلطان 

این  .(همان) بوده استق، مورد مهر و التفات بسیار دانش و فضل و حُسن خل لیدل بهو  دانستهیم

اوّل قرن دهم هجری در سوریه و  مهینباشد که در  فارسی سراروانی شاعر یحلیمی، گویا حلیمی ش

را  ییهاسرودهو مرحوم تربیت  مانده یجا برو دیوانی در اقسام مختلف شعر از او  ستهیزیمترکیه 

 است دهیدهجری  945استانبول، مورّخ  هیّدیحم کتابخانه 713 شمارهخطّی  نسخهاز او در 

نیز بین دو حلیمی خلط  آریانا المعارفدائره منابع دیگری نظیر در (.6-7: 1383)ذاکرالحسینی، 

در  است. وی وسفیابوبن  اولطفحلیمی لقب قاضی » در این منبع آمده است: .شده است بحثم

معروف  "القاسمیه "شمار دانشمندان و ادیبان و شاعران ترکیه کنونی و عثمانی بوده و صاحب کتاب 

به نام  "نثارالملک"و کتاب  "بحرالغرائب"به فرهنگ حلیمی که لغت ترکی به دری است و کتاب 

شعر به زبان دری  وانید یو .رسانده انیپا به را آن 872در سال  است که بن سلطان محمود بایزید

 .(ذیل حلیمی: 5ج، آریانا المعارفدائره) «کرده است و حلیمی تخلّصدارد 

با برخی از بزرگان عصر که  دهدمیاو نشان  هایرسالهمضامین  و بوده منصبصاحبحلیمی 

 گونهآنو  گذراندهیمکه زندگی را در فقر و قناعت  رسدیمبه نظر  همهینباا .داشته است وآمدرفت
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: نویسدمی قصایدش از بخشیه مقدّم در او چندان متمول و غنی نبوده است. آیدیبرمکه از شعرش 

ابیات، صنعت قصیده را در مدّت وجود قلّت معیشت و کثرت  ولیکن این بندۀ ضعیف نحیف با»

 (.پ23: حلیمی)« ماه به اتمام رسانیدشش

 آثار حلیمی
 چند رساله است و عالوه بر آن و رباعی غزل، قصیده ی ازشعر یهاقالب انواعات حلیمی شامل یکلّ

 و استنساخ کلیات حلیمی به شکل زیر است. یگذارنام، یآورجمعترتیب . را نیز در بر دارد

مدح و ثنای پادشاهان، وزرا، امرا و سایر صاحبان جاه و مقام و  که عموماً در :کتاب قصاید -

بیت را  1331صفحه و تعداد  198معادل  99تا  1گ . این قصاید از برشده استثروت سروده 

 شود.شامل می

تا  100برگ صفحه و از  30بیت، معادل  250 این بخش از کلیات تعداد ابیات :یاتکتاب غزل -

 شود.را شامل می 114
تا  115 صفحه و از برگ 24 بیت، معادل 186 این بخش از کلیاتتعداد ابیات  :یاترباع کتاب -

 شود.را شامل می 126
تا  127صفحه و از برگ  12دل معا ،بیت 140 این بخش از کلیاتتعداد ابیات  :قطعات کتاب -

 شود.را شامل می 132

 133و از برگ  صفحه 32معادل  ،بیت 178 در معمّا 22 دارای این رساله: معمیات متفرقهرساله  -

 شود.را شامل می 148تا 

 ،بیت 38 که تعداد ابیات آن نقطه استمعمّای بی 31 شامل این رساله :نقطهبیات میمع رساله -

 شود.را شامل می 151تا  149صفحه و از برگ  ششمعادل 

تا  153و از برگ  است صفحه 28معادل  ،بیت 346 این رسالهتعداد ابیات  :متفرقه تاریخ رساله -

 شود.را شامل می166

منظومه تعداد ابیات این . استاز زندگی شاعر  کوتاه رشیاین منظومه بُ :الضّحکمادّه منظومه -

 شود.را شامل می 187 تا 168است و از برگ صفحه  40معادل  ،بیت 482

صفحه است و از برگ  60، معادل بیت 324ظومه تعداد ابیات این من :رساله جواب رباعیات -

. از آورده استرا  ن آندسرو علّت ،رساله این همقدّمدر  حلیمی .شودیمرا شامل  217تا  188

. است یدهد ک طرابلسناظر ممال، رستم چلبی نزد ایرسالهلیمی حکه  آیدبرمی رساله این همقدّم
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 ،محمّد تبریزی الدّینشمس) مشایخ بزرگ مجابات بر چند رباعی از این رساله مشتمل

 آن حضرت ]» گویدیم( بوده است. حلیمی قاسمی العابدینزینمیر  و سنجانی الدّینقواممیر

 جمع این نظم سلسلهچلبی[ بدین فقیر حقیر توجّه نموده، فرمودند که اگر خویش را در سلک 

پس  ر( 182: حلیمی)« نمایدنمی، دور چند به طریق جواب انشا نمایی ایرباعی و گردانی منتظم

 این مجموعه را تکمیل کرده است. حلیمی امر رستم چلبی را امتثال کرده و 

 را علم این حلیمی گفته به که است حروف علم درباره کوتاه رساله این :مغلوب و غالب رساله -

 42معادل  بیت، 250رساله این تعداد ابیات . داده استتعلیم به او و  دانستهمی (ع)علی حضرت

 .شودرا شامل می 229تا  218که از برگ  است صفحه

 118معادل  288ا ت 230برگ بیت است و از  742 این رسالهتعداد ابیات : قواعدالتّواریخ رساله -

 و تاریخ علم دربارهی مفصّل و مشبع توضیح رساله این مهمقدّ در شود. شاعرصفحه را شامل می

 در مهم نکته. آورده است یختارماده هفتادوپنج سپس. داده است تاریخ ماده ساختن چگونگی

 . است آن بحث کردن علمی و یختارماده کردن مستند رساله این

تا  289و از برگ  است صفحه 20معادل  ،بیت 43 این رسالهتعداد ابیات : مضمر اظهار رساله -

 شود.را شامل می 298

 170معادل  383تا  299برگ بیت است که از  2492 این منظومه تعداد ابیات :منظومه مهر و ماه -

به نام مهر، پسر بهرام گور، با  ایشاهزاده عاشقانهاین منظومه روایت  .شودصفحه را شامل می

 منظومهآغازین این داستان تلفیق و اقتباسی از چند  هایرفتپیدختری زیبارو به نام ماه است. 

گونه که بهرام به دنبال گوری روان شد، در این داستان نیز مهر است. همان پیکرهفت در نظامی

این ماجراهایی  از و پس شودمیو از اطرافیانش جدا و برای شکار کردن ا بیندمیزیبا  ایپرنده

 نیست. گنبدهفتبه داستان مرد کبودجامه در  شباهتبیکه  دهدمیبرایش روی 

که امروز  کرده است اشاره نامهمهرخبه نام  ی از خودبه اثر هایشتاریخحلیمی دریکی از ماده

و از این وجه است این تاریخ بنده که در نظم کردن » :گویدیمنشانی از آن در میان نیست. حلیمی 

 .است شده واقع است، بنده این تألیفاتجمله  که از نامهمهرخکتاب 

 چـــو مـــهـــرخ نـــامـــه را آغـــاز کـــردم

 

 در مــعــنــی بــه نــظــمــش بــاز کــردم 

 در آن دم بـــود بـــهـــر نـــامـــه تـــاریـــخ 

 

ــه  ــجــز ب ــامــهمــهــرخ  یهــا کی ــخ  ن ــاری  «ت
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 (پ 284: همان)

یمی حل منظومهکه آخرین از این اثر نشانی یافت نشد. با توجّه به اینبا جستجوهای انجام شده، 

ات حلیمی در اثر مرگ وی ی، این احتمال هست که کلّمانده استمهر و ماه در اثرش ناتمام  یعنی

 لش تدوین نشده باشند.ئو رسا هامنظومهناتمام مانده و دیگر آثار، 

 یات حلیمی شیروانیکلّس نویدستنسخه  فیمعرّ
 شناسیاطالعات نسخه -1

 در 713 شماره که به تنها نسخه موجود از این سخنور گمنام است یات حلیمیکلّنویس نسخه دست

 و دارد صفحه 768و  برگ 384 ناتمام نسخه. این شودمینگهداری  ترکیه در الالاسماعیل کتابخانه

 12مجدول و  اجزاء 18مصنعه،  دایره 3لوحه،  22 ،رساله 22 شامل کلیات حلیمی مفهرس است.

. شده استاستفاده تذهیب  هاییات از کتیبهکلّ مختلف هایبخشسرفصل  و استنامجدول  اجزاء

 .نثر است و رکابه داردبرگ از متن  68هر برگ سیزده سطر دارد و خط اثر نیز نستعلیق خوش است. 

 با یا،  آورده حاشیه در و اشتباهات را هاافتادگی بعضی کاتب، که است آن نسخه این امتیازات از

، هاشامل: کلمه مطالب مندرج در حاشیه نسخه. است کرده تصحیح سطر هر باالی در قرمز رنگ

را با  متن اشتباه عبارات و هاواژه صحیح متن است که مؤلف، صورت افتاده هایجمله و ترکیبات

، نسخه اصل است. در سخهناین  .است مستطیلی شکل آوردهرنگی متفاوت و بعضاً در کادری 

از اوّل کتاب تا اینجا به خط مؤلّف است و از این تا آخر در »است: آمده  مهر و ماه منظومه هایمیانه

 .(پ 362 :همان)« شده به خطّ یکی از تالمیذ اوست شدّت مرضی که داشت، گفته

کرده سروده و سپس گردآوری و کتابت در طول چند سال  را مختلف این اثر هایبخشحلیمی 

 پایان برده به 961آغاز کرده و در  958و تألیف این اثر را در تصنیف  گویدمی خود که. چناناست

. این نکته و نیز ناتمام اندماندهطور کامل یا تا حدودی سفید اثر بهاین  هایبرگهاز ی تعداد .است

ببرد و  یانبه پایاتش را که عمر حلیمی کفاف نداده است تا کلّ دهدمیماندن آخرین منظومه نشان 

ا ادامه ر کار ،را به آن اضافه کند. ظاهراً او قصد داشته پس از بهبودی نامهمهرخ ازجملهباقی آثارش 

آخرین اثری که در این رساله آمده، مهر و ماه است که  ،بنابراین ؛نداده استبدهد که اجل مهلتش 

 رسالهاست که تاریخ اتمام ه.ق  962همان  شده قیدتاریخی برای آن قید نشده و آخرین تاریخ 

 .است قواعدالتّواریخ

 یات حلیمیکلّ الخطرسم -2
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ترکیبات را که جا برخی از عبارات و نویسی کلمات است؛ امّا در چندهرچند بنای کاتب بر سرهم

چگونگی،  گونگی =پیروان، چه روان =در حکم یک کل هستند، به شکل جدا ضبط کرده است: پی

در تعابیر و  .نوشته استصورت زوایی )زوائی( جا بهرا همه «زوایایی»کلمۀ  دیروز. روز =دی

معموالً کاتب  .ه استشد  و نگارش دو شیوۀ تلفّظ...« آئین/آیین، بوئیدن/بوییدن و »هایی مانند واژه

توپ  .شده استصورت گنبذ ثبت هر بقیۀ موارد بجز یک مورد دهگنبد ب .ننوشته استواو عطف را 

شده صورت ۀ /ـۀ ضبط هب ها و مصادر عربیتای گرد آخر بعض اسم .کرده استطوب ضبط  را

: دیدهای نشده استد از آن نیز ه آمده، نوشته ه ناملفوظ در جایی که بعحرف  : تهنیۀ = تهنیت.است

بلکه،  : بلک =است یامدهن کاتب/ شاعراز کلمات به اختیار  های. همچنین ه ناملفوظ در برخیدیده =

: نه شده استصورت جداگانه ضبط هدر افعال ب سازچنانکه. در برخی موارد پیشوند منفی چنانک =

« ای»در همه جا برای نشان دادن  .آمده است یایدصورت: میید بهآضبط کلمۀ می نیفتاد. افتاد =

ختم  همزهکه به کلماتی  ای.فتنه ای، گوشۀ فتنۀ =گوشهقصیده آمده است: قصیدۀ =کسرۀ اضافه 

در هنگام ترکیب و اضافه شدن به کلمۀ  همزه انتهاییاند: سماء. شوند، به همین صورت ضبط شدهمی

 سوی سما. در نوشتن مائه به صورت دیگری عمل =دوای، سوء سما= : دواءمانده استبعد باقی 

صورت ماءلف هجا بهمه را مؤلّف تسعمائه. =: تسعمایهکرده استرا به شکل یـ ضبط  همزهکرده و 

 =نیامده است: قصاید چند همها به است. ی میانجی در ترکیب کلمات و اضافه شدن آنکرده ضبط 

« مسو»صورت د که به ضبط کرده، جز یک مور« سیوم»صورت جا بهرا همهم سو. قصایدی چند

صورت هرا ب« چه»ورد در چند م .شده استعربی احدی به صورت احدا ضبط  کلمۀ .نوشته است

 .کرده استضبط « چو»

نویسان و استادان حساب  یختارمادهبه سنت که حلیمی در سرودن معمّا از نکات قابل تأمّل این

صورت چون چلبی به ازجمله. داده استرا مالک قرار  (واندن آننه طرز خ)طرز نوشتن کلمه جمل 

و »: داده استچلبی حرف جیم را مالک قرار  ، در معمّایی به نام رمضاناست شدهیمجلبی نوشته 

م الم و جل به از زلف اوّل جیم است و از زلف دومادّۀ اسم در این بیت زلفین واقع شده، مراد 

ملفوظی مراد است و هرگاه که جل بر بی اد از دل قلب است و از پای او بیحصول پیوسته و مر

امّا در معمّای  (؛پ197: همان)« لبی به حصول پیونددج لبی حاصل شود و رمضانجفکنده شود، 

و مراد از مهر به »چلبی نوشته است: را رعایت کرده، در معمّا به اسم علی« چ»دیگری قاعدۀ حرف 

حد شود، عی ماند و مراد از آه به عمل تشبیه الف است، است هرگاه که عین بیعمل ترادف عین 
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 ،هر وقت که الف در لفظ علی عَلَم زند، یعنی درآید به الم مبدّل شود، علی حاصل شود و چون جان

« چان است و هرگه که چان به لبی آورده شود، چان لبی شود و لفظ آن اسقاط شود، چلبی ماند

 جای مذیّل و هابت به جایهبله: مزیّل جم نسخه بسیار کم است. از کتابت اغالط ر(.205: همان)

 هابط.

  مروری بر سبک شعر حلیمی
او را برای سرودن قصاید  ،وی روزگارانهم، آیدبرمی د حلیمی شیروانیقصای یهامقدمهاز  هکنانچ

 که یکی دو تا از قصایدش را در جواب یا گویدمی؛ امّا حلیمی اندکردهمصنوعش نقد و نکوهش 

 .سروده استبه طرز قصاید سلمان ساوجی 

ـــلمــان  ـــیــدۀ س ـــتگیَم بر قص ـــکس  درین ش

 

ـــت    بران قصـــیده که هم بنده در جواب آراس

 (ر127: همان)                                                                                                                

سروده  ساوجی سلمان مصنوع قصیده از تقلید به را آن که آورده مصنوع ایقصیده مقدمه درنیز 

 ، با این مطلع:است

ــــک داور احــــوال ــــل ــــک م ــــــال  س

 

ـــال  ـــر آم ـــوه ـــک گ ـــک ســـــل ـــال  م

 (پ40 همان:)                                                                                                               

 مبدع گوید چنین ،نبیه علی الصّلوهه و لیّالحمد لو»: نویسدمی نقطهبی مصنوع قصیده مقدمهر د

 دیار در سالهفت قریب این از قبل که شیروانی حلیمی جانی بندۀ جریده این مخترع و قصیده این

از خلد برین به اسم یکی از اکابر  اینمونه و است زمین روی افاضل مجمع که قزوین خطّۀ در عراق

در  است چندی دایرهمسمّا به دور تسلسل مصنوع که آن  قصیدهبه طریق اختراع  تمکینصاحب

شده  واقعاین مصراع تاریخ آن  چنانچهدر طرزی خاص  زده استدیگر که از این فقیر حقیر سر یک

چشم هیچ بیننده و گوش هیچ شنونده  کهدرصورتی ثبت جز دو الف طرز خاص ما کرده است .است

فردی  ،تا اکنون در بالد عرب و عجم و روم و هند است یدهنشنرز و اسلوب قصیده ندیده و بدان ط

: همان)« فاسد ظنیاز افراد انسانی بر تبع آن قادر نشده چون بازار سخن کاسد بود و تخیّل رواج آن 

 (.پ 43، ر 43

حلیمی نیز این قصیده را  روزگارهماز متنی که پس از قصیده آمده، معلوم است که شاعران  

 جزبه حلیمی (.ر 60، پ 58 :همان) کرده است متهمرا به حسادت  هاآنو حلیمی نیز  اندنپسندیده

است. توفیق  شرح مثنوی نیز دستی داشته جمله ازمهارت در سرودن انواع شعر، در علوم دیگر 
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( 289: 1372توفیق سبحانی، )ر.ک.. کرده است یادیکی از شارحان مثنوی  عنوانبهسبحانی از او 

کرده یگر شاعران تضمین یا اقتباس و ابیاتی را از د نظم و نثرش عبارات یالالبهیمی در که حلاین

هرچند توانایی  است. آشنایی داشته هاآنفارسی و اشعار زبان وی با شاعران  دهدمی، نشان است

و معمّا معلوم است؛ امّا او توانایی خود را در این زمینه  یختارمادهحلیمی در برخی از انواع شعر مانند 

 :کندکه بر بزرگان ادب فارسی مفاخره  بیندمی آنجاتا 

ــم آور  ــظ ــه ن ــهب ــر افســـــان ــه ــاه و م  م

 

ـــــاه جــم بــارگــاه  ـــــهــنش  بــه نــام ش

ــد  ــو را شــــه گــرامــی کــن  ســــزد گــر ت

 

ــا  ــم ن ــظ ــردوســـــی از ن ــو ف ــچ ــدیم ــن  ک

ـــکنــدر   ــــه اس ــــتا یعــالماگرچــه ش  س

 

ظمــت   ن ــه  نظــامی ن ظم  ن ــــتا یکمز   س

 (ر 308،پ 307: همان) 

ــم ــد ک ــن ــان ــن هســــت م ــرا در ســــخ  م

 

ــل در عــجــم  ــد و ب ــن ــه در روم و در ه  ن

 (پ 230: همان) 

وقتی  او و طرز آشناست.سبک  ازجملهشاعری و با اصطالحات این فن  و حلیمی با فنون شعر

بس الزم آمد در طرزی  ،بنابراین»: نوشتمیانش شعری بسراید، چنین برای یکی از حا گرفت تصمیم

(. ر 64 :)همان« غریب دلکش و در اسلوبی عجبی بس خوش مدحی الیق چنان ممدوحی گفته شود

 مکمن از و غیب صحیفه از چون»: است نامیده «تسلسل و دور قصیده»را  سپس نام اسلوب این شعر

 کهزیرابر طرز خاص اختصاص پذیرفت؛  افتاد، بیاض به سواد از ایجاد قدم هستی ورق بر الریب

 دایرهبود. چون این ابیات از  استطاعتبیو کمینۀ  بضاعتبیمخترع این اختراع ذهن جامد این بندۀ 

 نام تسلسل و دور قصیدهو آن را  شودمیمستخرج  چندی که بر طریق دور و تسلسل کرده شده بود،

دیگر  جایی در. حلیمی نشد واقع مقبول ممدوح نظر در هم شعر این امّا(. همان) «نمود مناسب نهادن

 :کرده استنیز به طرز خاص خودش اشاره 

ـــنــد  ـــخنبر طرز دلپس  بیــفردل یهــاس

 

ــــد زین خالص مــا   بردیم روزگــار ]و[ نش

ــهیــک ره   عی طورب ل ط م یم  ت ف گ ن  عــام 

 

ما   خاص بود اختصــــاص  به طرز  ـــر   یکس

بب پی   ـــ نگیب خیتارگردون از آن س  در

 

ـــت کرده   ثبت جز دو الف طرز خاص ما اس

 (ر 82، پ 81: همان)                                                                                                              
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طرز غریب  الخصوصعلی»: کرده است اشارهدر جای دیگر نیز به طرز خاص و اختراعاتش وی 

 هنقطبیمثل اظهار مضمر و قصاید مصنوع  هانوع ترینصعبطرزهاست و  ترینمشکلاین غریب که 

 دایرهو از قبیل لزوم ماالیلزم به تخصیص صنعت دور تسلسل که اختراع این فقیر حقیر است که آن 

 (.ر 84: همان)« چندی است در یکدیگر

 های سبکی اثرویژگی

 بررسیمورد را ات باید سه دیدگاه زبان، فکر و ادبیّ شناختیسبکیک متن به لحاظ  وتحلیلیهتجزدر 

های سبکی اثر در این متن ویژگی .دریافترا  هاآناجزای متن، ساختار و رابطه بین  تا بتوان داد قرار

ه شدلوف شمیسا تحلیل و عرضه و مأبندی معروف مطابق با دسته فکریزبانی، ادبی و : در سه سطح

 .شودمیی، لغوی و نحوی تقسیم ای: موسیقسطحخود به سه  ،زبانی سطح .است

 زبانی شعر حلیمی هایویژگی -1
 یایموسیقسطح  1-1

به بررسی وزن، قافیه، ردیف و  شعر( Phonological) آوایییا  (Musicalایی )سطح موسیق

ها، اوزان شعری که حلیمی در قصاید، غزل و بیشترین ترینمتداول. پردازدمیصنایع بدیعی و... 

 :شده است قیدهمراه با مثال در جدول زیر  استفاده کرده،هایش رباعیات و مثنوی قطعات،

 

 بحر وزن شعر نوع صفحه بیت

 بسامد

تکرار 

 وزن

 افراخته این گنبد میناعمد ای بی

 سلطان سراپردۀ نه قبۀ خضرا
 قصیده پ1

 ،مفعول

، لیمفاع

، لیمفاع

 فعولن

هزج مثمن 

اخرب مکفوف 

 محذوف

قصیده  21

 29از 

ای سوخته از آتش شوقت 

 جگرما

پرخون شده بی لعل لبت چشم 

 تر ما

 غزل ر99

 ،مفعول

 ،مفاعیل

 ،مفاعیل

 فعولن

هزج مثمن 

اخرب مکفوف 

 محذوف

از  غزل 24

37 
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 جانم به فدای لعل شیرین تو باد

دل بسته جعد زلف مشکین تو 

 باد

 رباعی ر114

 مفعول،

مفاعلن، 

 ، فاعلیمفاع

هزج مسدس 

مقبوض  اخرب

 صحیح

رباعی از  84

88 

 چو لطف ترا قدر نشناختیم

 زمانی ز خدمت نپرداختیم
 مثنوی پ300

فعولن، 

فعولن، 

فعولن، 

 فعول

متقارب مثمن 

 محذوف

از  مثنوی 5

8 

ای داورزمین و زمان شاه جم 

 نگین

 دارم شکایتی زمن زار گوش دار

 قطعه ر128

مفعول 

فاعالت 

مفاعیل 

 فاعلن

مضارع 

اخرب مثمن

مکفوف 

 محذوف

قطعه  18

 30از

 

اسمی و فعلی است و از انواع دیگر ردیف نظیر حرفی یا بیشتر از نوع  حلیمیردیف در شعر 

که در مواردی برای این وی قافیه و ردیف در شعر حلیمی کم است.ایرادهای . بینیمیمضمیری کمتر 

در بیت  .کرده است ترکشیده هجاها را وزن شعر درست باشد، تلفّظ برخی از کلمات را تغییر داده و

 :آورده است «آغشتند»و  «کشتند»جای را به ترتیب به «آغوشتند»و  «کوشتند»زیر کلمه 

ـــــتــنــد  پــدر بــا بــرادر ز مــن کــوش

 

ــون د  ــه خ ــه ب ــو الل ــ لچ ــدوآغ ــن  شـــــت

 (پ 365: همان) 

توان این کاربرد ، نمیشده است ضبطکلمۀ کشتن به همین صورت  ،اثر که در کلّبا توجّه به این

بیت  142 دارایکه ای به زبان ترکی قصیده در 310تا  299در برگ  را یک ویژگی لغوی دانست.

 .است شدهصنایع شعری را درحاشیه نقل بسیاری از است 

 لغویسطح  -2 -1

. در عصر سلطنت پادشاهان است دانستهمی ترکی هم و فارسی که هم بوده دوزبانه شاعری حلیمی

 اییهروزبان ادب در دربارها و مجامع شعری  عنوانبهعثمانی بر روم شرقی توجه به زبان فارسی 

 حتی متداول بوده. حلیمی نیز تابع این سنت بوده اما از توجه به شعر ترکی غافل نبوده است. وی

بخت سلطان بن سلطان در مدح شاه جوان اشنسخهترکی از همامی را در چند برگ از  ایقصیده
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بیت شعر ترکی است که در کلیات او  142گواه بر ترکی دانستن حلیمی  .گنجانیده استمرادخان 

 :ازجمله آمده است

ــکندر ــلیماندَای س ــطوت و دارابر س  دارس

 

ـــنفرفَ  ـــهراب ر نریمانوی غض  داررتبت و س

 م ســمنده که ســوار ســیم اولورســُ  ســاعد 

 

ــوار  ــون چون س ـیره چقد قده اوالس ــن سـ  ماه نو س

ــر  نه وعدکک ترک اعادی جان و س ـی  وعده سـ

 

 ســارچشــم ایادی چشــمه چشــمه ســینه چشــمکک 

 کرد گلگونــک ایــدر مهر هوا عینینی تر 

 

ــار   کرد گلگونــک ایــدر مهر هوا عینینی ن

 ر( 298: )همان                                                                                                                            

 ندرتبه ،بیت عربی که در صدر فهرست نسخه آمده جزبه عربی ابیات و عبارات، ترکیباتاز 

لغوی  هایویژگیاز  .نداشته استچندانی  تهمّ هاآن نگارش نیز در کاتب و است شده استفاده

 به این موارد اشاره کرد: توانمیات حلیمی یکلّ

تابعی است از گونه زبانی فارسی متداول در صورت خاص که ظاهراً اعداد به از برخی کاربرد -

 .(پ 124)همان،  یازده= دهیانز دوازدهم،= دوانزدهم هفده،= هفتدهآذربایجان قدیم. 

 72: همان)« بار به انکار برآمدندیکاز حاسد ناچار به»جای حسادت یا حسد: هکاربرد حاسد ب -

 ر(.

 .ر( 89: )همان عنکبوت(عنکبود )برخی از لغات مثل  دیگر از تلفظ یاگونه کاربرد -

است.  حلیمی دورهکه مربوط به مناصب  سنجق کلمه مانندنامأنوس  هایواژهکاربرد برخی از  -

قصیده اوّل قطع ترکی  هایمصرع لیناوّ حشو از باز»: است آمده مصنوع قصیده مقدمه در کلمه این

ر(. این کلمه در متن یادشده از حلیمی خوانا نیست و به  91: )همان« که تاریخ سنجق حضرت است

بعدی که در شعر حلیمی آمده است، این ضبط اختیار شد. دیگر مواردی که این  هاینمونهقیاس 

« خوردمیحاج شدن محمّدبیک که سنجق طرابلس تاریخ میر»، عبارت است از: کاررفتهکلمه به

این تاریخ بنده که »(. پ 157: همان)« بیک کویمحلب به ابراهتاریخ دادن سنجق »(. پ 156: همان)

و چون ترک بود به ترکی  شده بود مرای روم که سنجق حلب بدو مفوّضدر نصب رایت یکی از اُ

بیک سنجق این اظهار مضمر به نام ابراهیم» ر(. 273: همان)...« . تاریخ ز بهر سنجق است این گفته شد

 ر(. 295: همان)« شده است حلب گفته



../ محمدیژوهشی: پژوهشی در احوال و آثار یک شاعر ناشناخته  .پ-مقاله علمی 227  

 

عَلَم، درفش، رایت، ، سیخکی فلزی مانند سوزن ،نشان فرج ،نشان»معانی سنجق چنین است: 

؛ ذیل سنجق(. 1377)دهخدا، « سنجاق ،و عَلَم باشد، کمربند چهار زرعی امیری که صاحب نشان

در « نجقس». با توجّه به بافت کالم معنی دانسته استمغولی  -ترکی ایکلمهمحمود عابدی آن را 

 .(141: 1951)احمد عزّت عبدالکریم،  «...است« ایالت»جمالت باال به معنی 

  نحوی سطح -3-1
هایی از کاربرد وجه وصفی در نمونهبارز نثر حلیمی کاربرد فراوان وجه وصفی است:  هایویژگی از

 یمی:حل) «مرحوم تعجّب نموده، فرمودند که آن قصیده پس از شما نیست»شواهد ذیل آمده است. 

 قصیدهدر همان بحر و در همان قافیه با الفاظی مناسب به  نقطهبی ایقصیدهدر همان شب »(. ر 59

« اوّل در ورقی شبیه آن قصیده نوشته، به دست مرحوم دادم قصیدهی به باوّل تمام کرده، در اسلو

اقربا و احبّا کرده و آن ملک روی بودن نبود. ناچار ترک  در وجههیچبهبنابراین »(. پ 59: همان)

نیز بسامد فراوانی  بدون قرینه (. حذف کردن فعلر 62: همان)« جالء وطن نموده، سفر اختیار کردم

در سعید شهید به به خاطر بنده خطور کرد که آن قصیده را برا الحالفی»حلیمی دارد:  در قطعات نثر

نحوی  یهاویژگیاز  دیگر یکی (.ر 59: همان)« شبانگاه تفحّص این معنی نمودم ،نام بنده خوانده

: همان) «از دشمن و وز دوست صد آزار آمد»از دو واو عطف است:  درپیپی استفادهدر شعر حلیمی 

 (.پ 83

آمده  منثور صورتبهنسخه  جایجایبرگ از متن در  وهشتشصتحلیمی بیش از  یاتکلّدر 

 بخش این در خوبیبه عصر صفوی سبکی بارز هایویژگی از بسیاری و یافته نگارش یفنّ نثر که به

 داشتن بر عالوه و خوردمیروان نیز به چشم  و ساده نویسنده، نثر هایِنگارشبرخی  در مشهود است.
 و نیز داراست. ترکیبات را کهن عصر سبکی هایویژگی برخی صفوی، عصر سبکی اتمختصّ

ولی در  القاب و عناوین آمده صورتبهجاه و مقام ممدوحان  عظمت بیشتر برای بیان عربی عبارات

در قرن ششم و هفتم ترکیباتی مشابه با القاب الزم به یادآوری است  .شده است استفادهکمتر  ،اشعار

برای تفخیم و بزرگداشت  آمیزمبالغه ایشیوهو به  رفتمی به کاروجود داشت که در انشاء مکاتیب 

مکتوبات در ترسّالت زبان عربی از هنگامی  گونهاین. شدمیاو نوشته  خاصّ قبل از لقبِ  الیهمکتوبٌ

ه سبک فنی گرائید و القاب مرسوم و متداول گشت که مکتوب از اسلوب ساده و موجز دیرین، ب

مقام خاص بین کاتب و مخاطب، در هر مورد، چه  و با توجه به تمایز مرتبت و وجود آمدخاص به
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و حتّی مدوّن داشت.  شخّصمتلفیق و ترکیب، ضوابط و شرایطی  کیفیت نظر ازاز حیث تعداد و چه 

رسید که قسمت اعظم مکتوبات را عناوین و نعوت به  جایی بهدر اواخر قرن هفتم و اوایل هشتم 

القاب و عناوین طوالنی مخاطبان و ممدوحان  ونهگاین. در قرن دهم نیز با دادمیخود اختصاص 

، رودن قصیده یا غزلی به نام ممدوححلیمی قبل از س(. 323: 1366)خطیبی، رو هستیمهشاعران روب

از استعمال  اینمونهاست. کرده وفور از این القاب و عناوین طوالنی استفاده متن به هایدیباچهدر 

مناب، نیف حضرت جناب شریعترسم تحفه مجلس شریف و محفل مبه» :القاب و عناوین

الحق علی القضاۀ المسلمین، حجۀالفضالء المتورعین، عینین، افضلالعلماء المتبوح، اعلممآبفضیلت

یکی دیگر از مختصات متن نثر این نسخه استعمال ادعیه است که گاهی در  ...«.و  الخلق اجمعین

و  هالسلطنادام او تمکینه، اید او ایامادام او تاییده، ادام او فضله،  نظیر شده است ابیات هم استفاده

 .ر( 84: حلیمی) .غیره

 شعر حلیمی ادبی هایویژگی -2
آورد،  به شمارویژگی سبکی حلیمی  توانمی که ادبی فنّ و بالغی آرایهو پربسامدترین  ترینبرجسته

 تضمین است.

 از انوری:برای نمونه تضمینی 

 ر( 18: )همان                                                                                                                             

 (673: 1340)انوری،  .سروده است ،رابوالفتح طاه در مدح ایقصیده را انوری دراین دو بیت 

 :دیگر از تضمینی طابق النعل بالنعل از انوری یانمونه

لب فضـــل که توانی ط تا  جه مکن   ای خوا

 

ــی  ــمــان ــدر طــلــب روزی هــر روزه ب  کــان

ـــخرگرو   ــــه کن و مطربی آموز یمس  پیش

 

نی  تر بســــتــا ه ک تر و  ه م ــا کــام دل از   ت

 (ر 44: )همان                                                                                                               

 :شده است این دو بیت در دیوان انوری به این صورت ضبط

لم ع طلــب  نی  توا ب ــا  کن ت م خواجــه   ای 

 

ــی  ــمــان ــدر طــلــب راتــب هــر روزه ب  کــان

 

بیــت آوردم ـــمین دو   گواه خویش بــه تض

 

مام   که ا ـــرز انوری  ــــت عتیش ـــعراس  ش

ـــت ممکن از پی آن تیبه ســـو»   آمدنم نیس

 

 که رفتنم به ســرین و نشــســتنم به قفاســت 

 چنــان مــدان کــه تغــافــل نموده بــاشـــم پس 

 

 «که بر تباهی حالم همین قصـــیده گواســـت 
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ـــخرگرو  ــــه کن و مطربی آموز یمس  پیش

 

نی  تر بســــتــا ه م تر و  ه ک خود از  ــا داد   ت

 (751: 1340)انوری،  

از گفتار آن »: کرده است از سعدی اشاره (2)یکایتح به قصایدش از یکی مهمقدّدر حلیمی 

 «پشم بایستی کاشت تا تلف نشدی»که بزرگوار این خاکسار را تحیّر عجب دست داد و حکایت آن

 نقدکننده، آمیزکنایه صورتبهحکایت و  اشاره به اینر(. حلیمی با 45 :حلیمی)« به خاطر رسید

 است. دانستهشعرش را نادان 

 :کرده است اشاره جامی از تضمین به سروده، برادرش مرثیهکه در  بندیترکیبدر حلیمی 

 وصـف حال اسـت یجاماین مطلع از مراثی 

 

است بر شکست ما را که در غم تو شکست  

][ 

 
 (پ 103 :)همان

 است: بیتی از سعدی را تضمین کرده دیگر، ایقطعهدر 

ـــعــدی آن قطــب حق ـــتــان س  کــه در بوس

 

 رقـــم کـــرد در پـــنـــد اهـــل تـــمـــیـــز 

ــز»  ــری ــی گ ــادشـــــاه ــر پ ــرد ب ــی ب ــک  ی

 

بریز  ــه دشـــمن ســـپردش کــه خونش   «ب

 (ر 225همان: ) 

 :شده است باب نهم آمده؛ امّا بیت به این صورت ضبط بوستان این حکایت در

ــز ــی ــی ســـــت ــادشـــــاه ــا پ ــرد ب ــی ب ــک  ی

 

یز  بر نش  خو پردش کــه  من ســـ ــه دشـــ  ب

 (190: 1378،)سعدی 

هند برعکس ن»است. در بیت زیر مَثَل  المثلارسالپرکاربرد دیگر در شعر حلیمی  هایآرایهاز 

 :است را آورده «نام زنگی کافور

لدیرین  ث ــــتا یم ــه مشـــهور س  در زمــان

 

ــور  ــاف ــدو ک ــن ــام ه ــد ن ــن ــه ــس ن ــک ــرع  ب

 (پ 193)حلیمی:  

رب مباد یا» با ارسال المثلی از خواجه و ذکر مصرع گفته، جان یعلکه در هجو  ایقطعهدر 

 گوید:نظری به شعر حافظ هم داشته است. حلیمی میگوشهمثل، ذکر عالوه بر « که گدا معتبر شودآن

 اهــل جهــان ز اعتبــار او خورنــدیمخون 

 

بر شــــود  ت ع م نکــه گــدا  مبــاد آ  یــا رب 

 (پ 221: همان) 
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شاعران عصر صفوی  هاییواندبدیعی در شعر حلیمی به همان شیوه متداول و معمول  هاییهآرا

اشاره نمود از آن جمله رعایت  هاآنی ندارند که بتوان به ممتازیا وجه  برجستهبه کار رفته و ویژگی 

که به طرزی ساده و معمولی  هاستیناتناسب، ایهام، انواع جناس، تضاد و طباق و امثال  هاییهآرا

ن مَ»به حدیث  جاییشعر حلیمی خبری نیست فقط در . از آرایه تلمیح نیز چندان در اندرفته کاربه 

 عزم جزم کردم که بقیّۀ عمر گرد سخن نگردم و طومار بعدازآن»: کرده است اشاره« جات نَمَصَ

 (.ر 39: همان)« عمل نمایم «نَجا تمَمَن صَ»درنوردم و بدین حدیث که  گستریسخن

 سطح فکری-3
ها تماس دارد ولی این ارتباط، سطحی خود با بیرون و سطح پدیده زیست شعریهرچند حلیمی در 

 مضامینگراست و بیشتر به دروناو شاعری . پردازدمی عالم اندیشه بیشتر به درون و عمق او است و

گرایانه، عاطفی و انتزاعی توجه دارد. از این میانه رویکرد حلیمی به عاطفه اندوه و موضوعات درون

 قابل توجه است.

ــد مــرا در غــمــی چــنــیــن  گــردون دون فــکــن

 

ـیـن  ـن ـاتـمـی چ ـنـد در دلـم از م  صـــد غـم فـک

ــد  ـن ــکـ ــن دورم اوف ـی ـنـ ــز چـ ــزی ــدم ع ــم  از ه

 

ین  ن چ می  مد ه کس از  باد  م جدا  من   چون 

بادمحکم غمی  که کس م قت اخوان  ـــت فر  س

 

ین  ن چ می  ک ح م غم  یر  ـــ ـــی اس گز کس  هر

ـایــدم ز دل و دیــده غــرق خــون   هــر دم گشـــ

 

ین  نمی چن نم از  ت ــــد ســـرای  ــه ش  ویران

که بهره  ـــتعالم  نت اس ندوه و مح مه ا  اش ه

 

 ســـان شـــود از عالمی چنینور چهکس بهره 

 (ر104 :همان)                                                                                                            

است؛ گویی که در حسرت رسیدن به آرزوهای ناخرسند ت روزگار و شرایط خود از وضعیّاو 

 .مانده استخود باقی 

 آه از جفای چرخ جفاپیشه آه آه

 

 

 گردش سپـهر بداندیـشه آه آهاز  

 

 
 (پ214 :همان)                                                                                                           

شکایت داشته  انآن خردان در امان نبوده، همواره ازظاهراً از طعن حسودان و سرزنش بیحلیمی 

 .است را هجو کردهحاسدان و در ابیاتی 
فت لت گر ما د ـــود چو از   از تهمـت حس

 

ـــورم   دیگر نمــانــد جــای در این بوم و کش
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ـــود ـــاد به تهمت زبان حس  گر در حقم گش

 

طرم  تش آزرده خــا م ه ت ــــد ز  گز نش  هر

ـــود بی   گمان نجسبحر از دهان ســـگ نش

 

 حاســـد کم از ســـگ اســـت من از بحر برترم 

 (پ6 :همان)                                                                                                           

وفایی معاشی و غربت و بیماری و بیار، از بیروزگار غدّ بر ضمن افسوس خود حال در بیان او

 :کرده استفلک شکایت 

ــی ــت و ب ــرب ــرضغ ــر و م ــق  کســــی و ف

 

ــا را دســـــتداده   ــار م ــه ــر چ ــن ه  ای

 

   
 

 پ( 131 :همان)                                                                                                           
عشق در کلیات  .عشق است ، پرداختن به مقولۀحلیمی شعرربسامد در پُ فکری مضامین از دیگر

 شکلی اساطیری به خود گرفته است.در بسیاری موارد از عشق زمینی فراتر رفته و  حلیمی

ن  ک م ینــه  ــــتدر آ ــات از چــر و راس  ون

 

طاســـت  نت عین خ ید  جز پرتو دوســـت د

 معشوقه و حسن و عشق و عاشق همه اوست 

 

بی  مود  ن تو  ــــت مــا و من و  هبــاس  بود و 

 پ(192 :همان)                                                                                                            

و شامل هجو، مدح، مرثیه، شکایت، معمّا، توصیف اشیا  اندمتنوّع نیز حلیمی رباعیات اتموضوع

، در برخی از مضامین یاد شده جزبه حلیمی .شوندمیطبیعی، شرح جفای محبوب و ...  هایپدیدهو 

 (3)حدوثیّهافکار فرقه که او مخالفت خودش را با این ازجملهاست:  کرده اشارهنیز ابیات به عقایدش 

 :داندمیاعالم کرده و ذات خداوند را قدیم 

طاســــت قدیم گفتن این محض خ  بر چرخ 

 

خداســـت  باشـــد آن ذات  قدیم  که   ذاتی 

ــل ز چــه رو   ــاق ــحــقع ــد ال ــم گــوی ــدی  ق

 

ــــت   آن را کــه بــدایــت و نهــایــت پیــداس

 (ر 312: همان)                                                                                                              

 اهل سنت بوده است: از شعر حلیمی پیداست که

 ه نــور مــحــمّــد عــلــیــه الســــّــالمبــ

 

ــم شـــــاه   ــع ام ــی ــامشـــــف ــق ــرب م ــث  ی

 بــدان چــار تــن کــامــد از کــردگــار 

 

ـــار   ـــه ـــر چ ـــر آن ه ـــراوان ب  درود ف

 ر( 302: همان)  
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سروده  هاآن ذمّ ابیاتی در  نامیده و «همالحدۀ رفض»را  هاقزلباشیدش قصا از یکی مهمقدّوی در 

 خصومت و دنیوی عداوت فجرهبر این فقیر حقیر که پیوسته با مالحدۀ رفضۀ  الخصوصعلی»است: 

« تبرائیان ناباک»از  گویدمی، برده نام« تبرائیان»چند جا از حلیمی  ر(. 62: همان) «بود دینی مذهب

و ترویج  حکومت صفویهبرای تبلیغ  بودند که ای از شیعیانفرقهر(. تبراییان  73: همان) ترسدمی

بر  و آمدند به وجود شاه طهماسبو فرزندش  لشاه اسماعیل اوّع، در زمان حکومت مذهب تشیّ

مخالفان و دشمنان ایشان اعتقاد داشتند. آنان  با و دشمنی ()عطالبعلی بن ابیوجوب بیان والیت 

ی حلیم. (170:1355اتبی، )ک بودند )ع(طالبنسبت به مخالفین والیت علی بن ابی تبریو  لعنقائل به 

 پردازد: و به سرسختی به مخالفت با آن می گیردموضع می ،شودیا میهر جا که صحبت از زهد و ر

ــاده ــدفــروشای زاهــد ســــجّ  کــش شــــی

 

گوش  من داری  ــه  گر ب نی ا خ یم ســـ  گو

ــرون آی  ــی ــا ب ــد و ری ــۀ زه ــع  از صـــــوم

 

ــدۀ عشـــــق درآ  ــک ــی ــوش  در م ــن ــاده ب  ب

 (پ194: حلیمی)                                                                                         

 توجهجلب وی برای هاییزهانگیکی از  او شدید فقرو  حلیمی وضاع بد زندگیارسد به نظر می

 سروسامانبتواند معیشت خود را در سایه حمایت مادی آنان  وسیلهینبدحکام و فرادستان بوده تا 

ه ؛ امّا حلیمی در نظر داشتکندمی صدق شاعران از فراوانی شمار دربارههرچند این مسئله ببخشد. 

 ب نماید.لج، قصیده سرودنزمینه  حامیان خود را با اختراع شعر و نوآوری در نظرکه  است

 گیرینتیجه

ت بوده اهل سنّ وی ،زیستهمیدر عصر صفوی  است که ایشدهشناختهحلیمی شیروانی شاعر کمتر 

از انتشاردهندگان شعر فارسی  توانمیاو را است.  داشته وآمدرفتآذربایجان و شام امرای و به دربار 

که در ابتدای عصر  حیات حلیمی ه به زماندر منطقه آذربایجان و قلمرو عثمانی دانست. با توجّ

صفوی قلمداد کرد؛  -شاعر عهد تیموری  شناسیسبکاو را به لحاظ  توانمی، است زیستهیمصفویه 

 از سبک پیشین هاییرگهو هنوز  نشده انجامقطعی  صورتبههنوز انتقال سبک در عصر او چراکه 

حلیمی شیروانی را در  باید جایگاه سبکی شعر کهنحویبه؛ شودمیشاعران این زمان دیده  آثار در

این شاعر در  ل سبک دوره تیموری به سبک عصر صفوی دانست.شدن و تحوّ دستبهدستنقطه 

اصطالحات این  با فنون شعر و شاعری وو معمّا مهارت داشته و  تاریخماده ویژهبهسرودن انواع شعر 

 ،گوییپیچیده سویبهگرایش  و پسندیمشکلخلق معانی، میل به . سبک و طرز آشناست ازجملهفن 

 حلیمی اوست. عصرانهمشعر حلیمی شیروانی و  هایویژگیاز ت نّسگریز از گسست از تاریخ و 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%28%D8%B9%29
http://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%B9%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%B9%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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 دوزبانه، شاعری وی ست.توجه جدی داشته و قصاید دور مصنوع  تاریخمادهبه شکل و فرم معمّا، 

شعر پیشینیان حلیمی با . ه استوانش نیز به زبان ترکی سروداز دیعالوه بر اشعار فارسی، ابیاتی بوده و 

در  های نثردیباچه .کرده استتضمین را اشعار این شاعران انوری و سعدی مأنوس بوده و  ویژهبه

 عهد ممتاز آثار برخی از که همانند است برخوردار پخته نثری از رایج شیوه بر بنا ،رسایل حلیمی
روان نیز به چشم  و نثر ساده نویسنده هایبرخی نگارش در اامّ .است یافته نگارش یفنّ نثر صفوی به

ست و گرادروندهد او شاعری نشان می این شاعرآثار  شناختیسبک وتحلیلیهتجزنتایج  خورد.می

ت به مسائل زندگی تلقی او نسب یطورکلّبه .در بیان افکار خود بیشتر گرایش به غم دارد تا شادی

از  نیست. ارتباطبی عصرانشهمشرایط زندگی او و ت و موقعیّنیست و این موضوع با  بینانهخوش

بردن  در به کار بانه نیست.متعصّ او گرایشی بودنش پی برد ولی این ابراز به سنّ توانمیاشعار او 

و کمتر خاص متناسب با ادبیات درباری ادا کند درستی و وسواس کلمات را به کلمات سعی کرده

 بهنسبت  ابیات و درصد انواع شعرجدول آماری متن مقاله نیز بسامد  .کند ات عامیانه استفادهاز لغ

 .دهدمینشان را  شده اواشعار سروده تمامی

 هایادداشت

 درباره؛ ذیل حلی(. 1377شهری از حدود سبط اشیر و فعالً آن را علیا گویند )دهخدا،  :لیح   . 1 

 من قریه: رامیه»: است آمده رامیه ذیل در «عامل جبل قری معجم» مقاله در آن مکان و شهر این

. هانفوسقری الشّعب و من اعمال ناحیه علما الحقت بعد تشکیالت اده بمرکز صور تبلغ  من

کلّهم شیعیون و هی من شمع علی بعد سبعه امیال شرقا و من صور علی بعد عشره امیال الی 

فی دائره المعارف  و ؛ها محرفه عن رامه بمعنی مرتفعه بالعبرانیه بزیاده الیاءکأنّ و ؛الجنوب الشّرقی

البستانی والرّامه ایضاً مکانفی تخوم اشیر ربما کانت بین صور و صیدون و لم یذکرها الجغرافیون 

فی نصیب سبط اشیر من البالد مکانان یقال لهما الرامه احدهما فی شرقی  و ؛و السّیّاح القدماء

« علی مسافه ثالثه امیال عنها و اآلخر ییبعد عن صور نجو عشره امیال الی الجنوب الشّرقی صورر

با این حساب حلی یا سبط اشیر در جبل عامل و نزدیک صور  (.355:  ق 1351)سلیمان ظاهر، 

 است.

را چون ملک دیار مصر مسلم شد گفت  الرّشیدهارون»سعدی چنین است:  گلستانحکایت در    .2 

آن طاغی که به غرور ملک مصر دعوی خدایی کرد نبخشم این مملکت را مگر به  به خالف



 234 235-213 ص، 99، بهار و تابستان 241، شماره 73، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 

یاهی داشت نام او خصیب در غایت جهل مُلک مصر بوی ارزانی داشت ان سبندگ ترینخسیس

ندش که پنبه حرّاث مصر شکایت آورد ایطایفهبود که  جاییبهو گویند عقل و درایت او تا 

)سعدی، باب اوّل  .«و تلف شد گفت پشم بایستی کاشتن آمد وقتبیکاشته بودیم باران 

 (.39ح : گلستان

حادث یعنی جدید و قدیم یعنی کهنه و ازلی. در فلسفه و کالم هر موجودی که از ازل  حدوثیه:   . 3

گویند و هر موجودی که همیشه وجود نداشته باشد و بعداً به وجود آمده باشد را حادث می

کالم »، و «جهان»، «خدا»نامند. بحث حادث و قدیم در سه مورد مطرح بوده: بوده را قدیم می

اند اما در مورد جهان فیلسوفان آن را قدیم ان و فیلسوفان خدا را قدیم دانستهمتکلم ۀهم«. خدا

اعتقاد داشتند  احمد حنبل مانند اهل حدیث .انداما متکلمان و اهل حدیث آن را حادث دانسته

در نتیجه  که ذات خدا قدیم است و کالم خدا صفت اوست. و چون صفت قدیم باید قدیم باشد

 .(83 :1387 ،پورافراسیاب) کالم خدا نیز قدیم است
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