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احترام

رضایی3

تاریخ دریافت مقاله3131/7/7 :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله3131/33/31:

چکیده:
محمد قلی سلیم طهرانی (متوفی7501ه.ق) از شعرای برجستۀ سبک هندی و از سرچشمههای
مطرح این سبک است که همزمانی حیاتش با بزرگانی چون صائب تبریزی و کلیم کاشانی باعث
شده  ،کمتر مورد توجه محققین ادب فارسی واقع شود .با آنکه تاکنون دوبار دیوان وی به زیور طبع
آراسته گردیده ؛ اما تحقیق جامعی در شرح احوال و آثار وی انجام نگرفته است .در این مقاله برآنیم
ضمن معرفی سلیم تهرانی به بررسی سبک فکری و ادبی اشعار وی بپردازیم .برای نیل به این هدف
نخست در مقدمه به شرح احوال وی و پیشینۀ تحقیق میپردازیم و سپس ضمن بررسی تأثیر و تأثر
او با دیگر شعرا ،به بررسی محورهای فکری ،ادبی و زبانی اشعار او خواهیم پرداخت.
کلمات کلیدی :سلیم تهرانی ،قرن یازدهم ،سبک هندی ،تمثیل ،مضمون گرایی.

 7عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورem12_rezaee@yahoo.com
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مقدمه:
محمد قلی سلیم از طایفۀ شاملو و از قریۀ طرشت تهران است .لطفعلی بیگ آذر محل پرورش وی
را تهران و قزوین نوشته است(.تذکرۀ آتشکدۀ آذر ،لطفعلی بیگ آذر،ص )70از تحصیالت و کودکی
شاعر اطالعات چندانی در دست نیست« .چنانکه نوشته اند تحصیالت منظم مدرسه یی نداشت ولی
چنانکه از شعرش دریافت میشود گذشته از استعداد فطری ،از دانشهای زمان خود بی اطالع نبوده
است (.تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج،0/2ص )7703در جوانی مدتی با مال واصب قندهاری و مال
صبوحی مالزم میرزا عبد اهلل  -وزیر الهیجان  -بود .سلیمی در الهیجان ازدواج نمود و صاحب
پسری شد (.تذکره الشعرا  ،محمد طاهر نصر آبادی ،ج ،7ص )921وی در آنجا مدتی یوسف سلطان
حاکم کسگر گیالن را ستود و بعد از عزل وی ،راه عراق پیش گرفت و چند سال آخر حکومت شاه
عباس اول (336-7591ه.ق) و آغاز دوران حکومت شاه صفی ( )7591-7502را در اصفهان به سر
برد و به مدح این دو پرداخت  .سرانجام سلیم نی ز به جبر شرایط اقتصادی همچون بسیاری از
معاصرینش راه هند در پیش گرفت  .مرحوم صفا سال ورود محمد قلی سلیم را به گجرات
7507ه.ق دانسته است(.تاریخ ادبیات در ایران ،صفا ،ج )7756 ،0/2در آنجا شاعر به جرگۀ مالزمان
میر عبدالسالم مشهدی پیوست و با او به شهرهای مختلف سفر نمود .میر عبدالسالم از رجال
معروف عهد شاهجهان است که لقب «اسالم خان» یافت و مدتی نیز به وزارت نائل شد.
میرزا محمد صادق مینای اصفهانی صاحب کتاب « صبح صادق » در سال 7501ه.ق سلیم
طهرانی را در جهانگیر نگر (داکای کنونی) مالقات نموده و در مورد وی نوشته است  «:به سالمت
نفس و لطف طبع موصوف بود و از رسوم و عادات شعرا مبرّا میزیست( » .کاروان هند ،گلچین
معانی ،ج ،7ص)063
سلیم پس از چهارده سال هم رکابی با اسالم خان در داخل هندوستان از وی تقاضای رخصت
نمود تا به سفر کعبه برود :
کتته در حقیقتتت جتتایی نرفتتته باشتتم دور
ز آستتتان تتتو ختتواهم بتته ستتوی کعبتته روم
(دیوان ،سلیم تهرانی ،ص)916
اما پیری و خستگی مانع شاعر از رفتن به حج شد بنابراین در کشمیر گوشه ،اختیار نمود و دو
سال بعد در همانجا درگذشت .تذکره نویسان تاریخ وفات وی را 7501ه.ق نوشته اند .قبر سلیم
تهرانی در مزارالشعرای کشمیر قرار دارد .بعدها قدسی مشهدی ،کلیم کاشانی و طغرای مشهدی هم
نزدیک او به خاک سپرده شده اند (.تاریخ ادبیات درایران،صفا ،ج،0/2ص)7767
دیوان اشعار سلیم ط هرانی مشتمل بر غزلیات  ،قصاید ،قطعات ،رباعیات و مثنویهای شاعر است
که در مجموع حدود  3155بیت را شامل میگردد و از این تعداد بیش از  6555بیت آن به غزلیات
شاعر اختصاص دارد « .قضا و قدر» و « وصف کشمیر» از مهمترین مثنویهای شاعر محسوب
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میشوند « .مثنویهای سلیم از حیث موضوعاتِ مفید و معانی و مضامین دقیق و شیرین کالم بر
مثنویهای شاعران دیگر رجحان دارد( ».مقدمۀ دیوان ،رضا ،ص سی و هفت) مثنوی قضا و قدر وی
مورد توجه شاعران معاصر و بعد از زمان او قرار گرفته است .رحیم رضا در این مورد مینویسد« :
این بهترین مثنوی سلیم است و بین سایر مثنویهایی که در این زمینه در عهد صفوی ساخته اند
مقام اول را دارد( ».مقدمۀ دیوان ،رضا ،ص سی و نه)
پیشینۀ تحقیق:
تا کنون دیوان سلیم ط هرانی دوبار به تصحیح و چاپ رسیده است .نخستین بار در سال 7903
دیوان کامل شاعر با مقدمه ای در تحقیق احوال و آثار شاعر به تصحیح و اهتمام دکتر رحیم رضا ،
استاد زبان و ادبیات دانشگاه ناپل ایتالیا در انتشارات ابن سینا به چاپ رسید  .اما محمد قهرمان این
تصحیح را پر از اغالط چاپی و نیز صورتهای مغلوط دانست ؛ بنابراین به تصحیح مجدد دیوان سلیم
مبادرت ورز ید .در نتیجه دیوان سلیم تهرانی با مقدمه و تصحیح محمد قهرمان در سال  7910در
انتشارات نگاه به چاپ رسید.
مثنوی قضا و قدر شاعر نیز یکبار به مدد پرتو ضیایی تصحیح شد و بار دیگر سید ضیاء الدین
سجادی به تصحیح و شرح آن اقدام نمود.
با وجود چاپهای مذکور  ،تا قبل از نوشتۀ حاضر  ،در مورد بررسی سبکی اشعار سلیم طهرانی
تحقیقی صورت نگرفته است .در این پژوهش شمارۀ صفحات تمام اشعار بر اساس دیوان سلیم
طهرانی با مقدمه و تصحیح محمد قهرمان تنظیم شده است.
تأثیر و تأثرها در دیوان سلیم طهرانی:
سلیم طهرانی از میان قدما به حافظ و از میان معاصرین خود به نظیری نیشابوری معتقد است .وی
با مال نادم و فغفور یزدی نیز مشاعره داشته است ( .تذکره شبستان ،مدرسی ،ص ) 079سلیم از
چندین غزل حافظ پیروی نموده است و غزلهایی با همان ردیف و قافیه و وزن و گاهی همان
موضوع سروده است که به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
بنگر که از کجا به کجا میفرستمت
حافظ  :ای هدهد صبا به سبا میفرستمت
(دیوان،حافظ ،ص)720
سلیم :ای گل شکفته شو که به جا میفرستتمت یعنتتتی بتتته یتتتار سستتتت وفتتتا میفرستتتتمت
( دیوان ،سلیم ،ص)11
ببتتین تفتتاوت ره از کجاستتت تتتا بتته کجتتا
حافظ  :صالح کار کجتا و متن ختراب کجتا
( دیوان ،حافظ ،ص) 9
کجا روم دگتر ای ختان و متان ختراب کجتا
سلیم :به غیر میکده زاهد بتود شتراب کجتا
( دیوان ،سلیم ،ص) 01
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حافظ  :خیز و در کاسۀ زر آب طربناک انتداز
سلیم :همچو گل پردۀ دل در خس و خاشاک انتداز
حافظ :ما را ز خیال تو چه پتروای شتراب استت

پیشتتتر زانکتته شتتود کاس تۀ ستتر خاک،انتتداز
( دیوان ،حافظ ،ص) 901
ختتویش را غنچتته کتتن و در بغتتل ختتاک انتتداز
( دیوان ،سلیم ،ص) 209
خم گتو ستر ختود گیتر کته خمخانته خرابستت
( دیوان ،حافظ ،ص) 02

در مجلتتس مستتتان عتترق فتنتته شرابستتت
سلیم :ما را نه سر گتل نته تمنتای گالبستت
( دیوان ،سلیم ،ص) 03
سلیم همچنین در مقطع سه غزل خود نام « حافظ » را آورده و مصراعهایی از شعر او را تضمین
نموده است .به نظر میر غالم علی بلگرامی « اول کسی که تضمین چسپان در مقطع غزل طرح
انداخت  ،سلیم است( .مآثر الکالم  ،بلگرامی ،ص )61بیت زیر از این دست است:
سلیم امشب به یاد تربت حافظ قدح نوش استت

« اال یتتتا ایهتتتا الستتتاقی ادر کأستتتا و ناولهتتتا »
( دیوان ،سلیم ،ص) 29

ارادت سلیم به خواجۀ شیراز تا آنجا پیشرفته که در یکی از قطعاتش نیز به تضمین دو مصراع از
اشعار حافظ پرداخته است:
«هر کسی آن درود عاقبت کتار کته کشتت»
داده دهقتتان عتتو آب بتته او شتتربت قنتتد
«مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت»
چتون تتتو شتیرینی هتتر حترف نکتتو میتتدانی
( دیوان ،سلیم ،ص) 050
وی حتی غزلی نیز با ردیف حافظ سروده که مطلع آن چنین است:
ختتتورد بلبتتتل قستتتم بتتتر جتتتان حتتتافظ
زده گتتتتل دستتتتت بتتتتر دامتتتتان حتتتتافظ
( دیوان ،سلیم ،ص) 201
سلیم تهرانی در اشعارش به نظیری نیشابوری نیز توجه داشته است و ضمن تضمین مصراعی از
نظیری  ،وی را «سحر ساز» خوانده است:
سلیم این در جواب «سحر ستازی» کته میگویتد

«کتاب حسن را جزو محبت در میان گتم شتد»
( دیوان ،سلیم ،ص)220

بیت اشاره دارد به این بیت نظیری نیشابوری:
ز بیداد تو حترف مهتر را نتام و نشتان گتم شتد

« کتاب حسن را جزو محبت در میان گم شتد »
(دیوان ،نظیری ،ص)910

بسیاری از معاصرین سلیم  ،وی را به « اخذ معنی از دیگران » متهم نموده اند(.تذکره الشعراء ،
نصرآبادی ،ج ،7ص ) 921ولی همانگونه که برخی نویسندگان معاصر مانند صفا ،گلچین معانی و
رحیم رضا نوشته اند و به شهادت اشعار خود شاعر بسیاری از مضامین اشعار وی در دیوان شعرای
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معاصر و جوانتر او چون کلیم و صائب و غنی کشمیری به لفظ یا معنی و یا اندک تغییری آمده
است .بلگرامی در کتاب « سرو آزاد » نمونه های متعددی از مضمونهای سلیم را که دیگران از او
اخذ و گاه به تمام لفظ تکرار کرده اند؛ آورده است (.مآثر الکالم ،بلگرامی ،صص )61-17سلیم نیز
بارها در اشعارش به این موضوع اشاره نموده است:
غافتتل مشتتو کتته غتتارت بتتاد تتتو میکننتتد
دیوان ختود بته دستت حریفتان متده ستلیم
( دیوان ،سلیم ،ص)250
دزد ،کتتی بهتتر تماشتتا ستتوی گنجینتته رود
غیتتر را مصتتلحتی هستتت ز دیتتوان ستتلیم
( دیوان ،سلیم ،ص)701
دیتتوان کیستتت از ستتخنانم تهتتی ستتلیم
تنها نه بر من این ستم از دست صائب است
( دیوان ،سلیم ،ص)66
دراینجا برای جلوگیری از اطالۀ کالم  ،جهت مقایسه تنها به ذکر دو نمونه از اشعار سلیم و صائب
میپردازیم:
سلیم :دلم به سینه از آسیب نفس ایمتن نیستت

کتته گتترو ،یوستتف متتا را درون پیتترهن استتت
( دیوان ،سلیم ،ص)723

کتتو یوستتفی کتته گرگتتی در پیتترهن نتتدارد
صائب :ناسازگاریی هست در خوی گلعتذاران
( دیوان ،صائب ،ص)112
هتتر فتتال کتته از شتتانۀ شمشتتاد گتترفتیم
ستتلیم :زآشتتفتگی طتترۀ مقصتتود خبتتر داد
( دیوان ،سلیم ،ص)210
ایتتن فتتال را ز شتتانۀ شمشتتاد دیتتده ایتتم
صائب :خواهد فتاد دامن زلفش به دست من
( دیوان ،صائب ،ص)7722
سلیم همچنین از اشعار عرفی ،نظیری نیشابوری ،فغفور الهیجی و طالب آملی استقبال نموده است.
محتوای فکری شعر سلیم طهرانی
الف -مدح و منقبت
عمده توجه سلیم طهرانی در مدیحه سرایی در بخش قصاید وی متبلور شده است .از مجموع 29
قصیدۀ شاعر  3قصیده در مدح ائمه علیهم السالم  -امام علی(ع)  0قصیده ،امام رضا(ع)  9قصیده و
امام زمان (ع)  7قصیده -سروده شده است و بقیه نیز در مدح شاه عباس صفوی ( 7قصیده ) ،شاه
صفی( 7قصیده)  ،یوسف خان(  2قصیده ) و اسالم خان( 75قصیده) سروده شده که در این میان
اسالم خان بیشترین تعداد مدیحه را ( 75قصیده ) به خود اختصاص داده است .سلیم در قطعاتش
نیز به مدح اسالم خان  ،تهنیت وزارت او ،تعریف و توصیف خانۀ او پرداخته است .در غزلیات شاعر
نیز غزلهای سه ،چهار و پنج به ترتیب در مدح نبی اکرم(ص) ،امام علی(ع) و امام زمان(ع) سروده
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شده ؛ اما قدرت سخن سلیم در قصایدی که در مدح ائمه و اسالم خان سروده است بیشتر نمایان
است .قصاید وی اغلب دارای تغزل یا تشبیب یا بهاریه در مقدمه و تخلص و شریطه در پایان
میباشند .در بیت تخلص  ،شاعر قدرت بیان خود را به کار برده است تا گریزی زیبا به مدح ممدوح
بزند .در پایان تمام قصایدی که در مدح امام علی(ع) سروده شده ؛ شاعر ضمن ابیات دعاییه ،
زیارت نجف را آرزو میکند .وی اغلب بخش دعا و شریطه را با منطقی شاعرانه همراه میسازد .از
جمله در پایانِ مدیحه ای که برای امام علی(ع) سروده  ،آورده است:
بتگیتتتر دستتتت متتترا یتتتا علتتتی ولتتتی اهلل
به ختاک هنتد فترو رفتته پتای متن در قیتر
که شد به هند ،دلش چون سواد هنتد ستیاه
ستتلیم را بتته نجتتف جذبتته ای عنایتتت کتتن
متتترا جنتتتاب حتتتریم تتتتو بتتتاد منزلگتتتاه
همیشتته تتتا بتتود آستتمان بتته ستتیر و ستتفر
(دیوان ،سلیم ،ص)906
قابل توجه است که سلیم هیچگاه در مدیحه سرایی افراط نکرده و برای مطالبه ،متوسل به تملّق
های شاعرانه نشده است .با آنکه در بسیاری از اشعارش به فقر مالی خویش اشاره دارد و حتی در
چند قطعه به « تقاضا » پرداخته ؛ اما هیچگاه شاعری را دستاویز دنیا ننموده است .وی در یکی از
قطعاتش به این موضوع اشاره دارد:
قلتتتتتم را کالمتتتتتم عصتتتتتای گتتتتتدایی
ز آزاده طبعتتتتی نکتتتترده ستتتتت هرگتتتتز
رستتد چتتون صتتدف  ،روزی متتن هتتوایی
ز حتترف طلتتب بستتته ام لتتب در ایتتن بحتتر
( دیوان ،سلیم ،ص)052
ب -سخنوری و تفاخر
توجه به سخنوری و خودستایی و فخر به شعر و هنر خود یکی از مضامینی است که در دوره های
مختلف ادب فارسی بخصوص دورۀ صفوی مورد اقبال بسیاری از شعرا بوده است .رضا عبدللهی،
سلیم تهرانی را جزء شعرای خودستای بر شمرده است( .خودستایی در بیان شعرا ،
عبدالهی،صص )796-707سلیم به هنر سخنوری توجه خاصی داشته است:
بهتتترین گتتوهر گنجین تۀ هستتتی ستتخن استتت

گر سخن جان نبود  ،مرده چرا ختاموش استت
( دیوان ،سلیم ،ص)790

وی سخنوری را الزمۀ شاعری میداند همانگونه که شمشیر الزمۀ سپاهیگری است:
ستتلیم اهتتل ستتخن را بتتی زبتتانی عیتتب میباش تد

که واجب تر ز هر چیز است شمشیری ،سپاهی را
( دیوان ،سلیم ،ص)99

او بارها به هنر سخنوری خویش تفاخر میکند و از بزرگی و عالمگیری سخنش در ایران و هند
یاد میکند  .مانند ابیات زیر:
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ستتتخن کتتتردن نمتتتی آیتتتد ز هتتتر کتتتس
متترا ز راز دو عتتالم ستتخن بلنتتد تتتر استتت
بتته زیتتر آستتمان هتتر مصتترعم آوازه ای دارد
رفته ایم از یاد یاران گتر چته دارد در وطتن

تتتو میتتدانی ستتلیم ایتتن شتتیوه را ختتوب
( دیوان ،سلیم ،ص)07
حتتدیث اهتتل محبتتت ز عتتالم دگتتر استتت
( دیوان ،سلیم ،ص)61
ستتتلیم آری صتتتدا در کهستتتار میپیچتتتد
( دیوان ،سلیم ،ص)701
کاغذ بادی به کتف هتر طفتل از مکتتوب متا
( دیوان ،سلیم ،ص)90

وی حتی کالم خویش را با اعجاز عیسی برابر میداند:
همچتتو عیستتی از لتتب او دیتتده ام اعجازهتتا
سهل باشد مرده را گر زنتده میستازد ستلیم
( دیوان ،سلیم ،ص)22
ج -هجو
سلیم در برخی از غزلیات و رباعیات و بخصوص در بخش قطعات دیوانش به هجویه پرداخته است.
او به طور مستقیم به هجو اشخاصی چون مال وفای هروی ( از شعرای قرن یازدهم)  ،خواجه حسن،
کاتب خویش و حسّاد اشعارش پرداخته و بیش از همه هجو حاسدانی چون مال وفا را مد نظر
داشته است .در قطعه ای مالوفا را متهم به دزدی اشعارش میسازد و در قطعه ای بلند نیز
حاسدانش را مذمت میکند .او در ابیات پایانی این قطعۀ بلند آورده است:
بتتته متتتن میفروشتتتند از بتتتی حیتتتایی
متتتتتاع ستتتتخن آنچتتتته دزدنتتتتد از متتتتن
کنتتتد متتتار چتتتون کهنتتته شتتتد ا دهتتتایی
جتتوانمرگی ایتتن مفستتدان ضتترور استتت
جتتتتدایی جتتتتدایی جتتتتدایی جتتتتدایی
ازیتتن قتتوم دانتتی چتته بایتتد طلتتب داشتتت
( دیوان ،سلیم ،ص)052
البته اغلب هجویات سلیم مالیم و به دور از بی ادبی است .او خود نیز اعتقاد دارد که زبانش
گزنده نیست:
چتتتون تیتتتب آفتتتتاب ز تیتتتب زبتتتان متتتا
هرگتتز کستتی ستتلیم ندیتتده استتت آفتتتی
( دیوان ،سلیم ،ص)91
د -شکایت از شرایط زندگی
آنگونه که از احواالت سلیم برمی آید  ،بی توجهی بزرگان ایران به وی و نابسامانی مالی  ،او را برآن
داشته است تا چون بسیاری از معاصرینش راهی هند شود  .در ابیات زیر به ناچاری خویش برای
مهاجرت به هند اشاره کرده است:
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تا نیامد سوی هندوستان حنتا رنگتین نشتد
نیست در ایران زمین ،سامان تحصیل کمتال
( دیوان ،سلیم ،ص)719
رفتتتن هندوستتتان بتتر گتتردنم افتتتاده استتت
طتتوطیم وز بینتتوایی همچتتو طتتوق فاختتته
( دیوان ،سلیم ،ص)10
اما در آن روزگار « مثالِ ایران بعد از شاه عباس ،هندوستان ِ بعد از اکبر شاه و جهانگیر به سرعت
به طرف زوال پیش میرفت و دور از درخشندگی دربارهای پادشاهان گورکانی هند که ثروت و
دارایی را صرف ساختمان پر خرج و جنگهای پایان ناپذیر میکردند  ،ریشۀ فقر و بیچارگی روز به
روز قویتر و اثر آن در زندگی مردم روزگار آشکارتر میشد ( ».مقدمۀ دیوان ،رضا ،ص هیجده و
نوزده) به همین دلیل شرایط زندگی سلیم در هندوستان و در پناه اسالم خان نیز چندان بهتر نشد:
نمتتتاز بتتتود درو ،کتتتارِ دستتتت بستتتتۀ متتتا
نشتتد درستتت بتته هندوستتتان شکستتتۀ متتا
( دیوان ،سلیم ،ص)05
به غیر از باد همچون سرو چیزی نیست در دستم

همیشۀ کیسۀ آزادگان چون جای زر ختالی استت
( دیوان ،سلیم ،ص)01

بخصوص آنکه سلیم در زمانی پا به هندوستان گذاشت که این سرزمین درگیر قحطی در دکن
بود .وی در مثنوی « در قحط سال » به این موضوع اشاره دارد:
چنتتتین وقتتتتی بتتته هندوستتتتان رستتتیدیم
چتتتتو متتتتا از طتتتتالع ختتتتود ناامیتتتتدیم
( دیوان ،سلیم ،ص)090
دوری از ایران و فقر و تنهایی در هندوستان یکی از موضوعاتی است که بارها زبان شاعر را به
شکوه گشوده است:
چه روز بود که راهتم بته ایتن ختراب افتتاد
ستتلیم ،هنتتد جگرختتوار ختتورد ختتون متترا
( دیوان ،سلیم ،ص)737
که چون حباب مرا زندگی بته آب و هواستت
به خواب هند مترا تتاب زیستتن ز کجاستت
( دیوان ،سلیم ،ص)39
وی حتی غزلی با ردیف هند سروده است با این مطلع:
همزمان ما نشد جز طتوطی از ستبزان هنتد
برو عیشی قسمت ما نیست در بستان هنتد
( دیوان ،سلیم ،ص)713
آنگونه که از کتب تذکره بر می آید سلیم با شعرای معاصر خویش نیز روابط بسامانی نداشته
است .نصرآبادی ،مالرسته ،شیدای فتحپوری و طغرای مشهدی از جمله کسانی هستند که به ناروا
سلیم را به اخذ معنی از دیگران متهم نموده اند  .صاحب عمل صالح در این باره نوشته است« :
بالجمله اکثر از ارباب این فن با وی بی اعتقادند و زبان به بیغارۀ او گشایند و بجز جمعی که آیینه
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دار انصاف اند و صورت و معنی را به وجه احسن شناخته  .هیچ یکی از نیکو خیاالن را به او این
اعتقاد نیست (» .عمل صالح  ،ج ،9صص)022-027
وی بارها از این دشمنیها شکایت میکند .سلیم غزلی دارد با ردیف « رنجیده ام » در چهارده بیت
که به خوبی بیانگر نارضایتی شاعر است .به ابیات آغازین این غزل دقت کنید:
دوستان! رنجیده ام  ،زین دشمنان رنجیدهام
از زمتتتتین آزرده ام  ،وز آستتتتمان آزرده ام
چشم نگشایم ز هم بس کز جهان رنجیده ام
همچو بادامم اگر بر چشم صتد ستوزن زننتد
کتتز عتتراق آزرده و ز هندوستتتان رنجیتتده ام
شتتد درای محفلتتم نتتاقص بتتر عتتزم فرنتتگ
( دیوان ،سلیم ،ص)210
این رنجشها مهر وطن را در دل شاعر تقویت میکند و سلیم در بسیاری از اشعار خود از آرزوی
برگشت به وطن و عشق به ایران سخن میگوید از جمله :
هیچ سازی ماهیان را چو صتدای آب نیستت
در درون ستتینه ام میرقصتتد از حتترف وطتتن
( دیوان ،سلیم ،ص)721
هنوز در دل من حسترت وطتن بتاقی استت
غبتتار متتن ز غریبتتی ستتلیم رفتتت بتته بتتاد
( دیوان ،سلیم ،ص)779
ویژگیهای ادبی و هنری شعر سلیم تهرانی
یکی از ویژگی بارز غزلیات سلیم تهرانی وجود ردیف است .در میان  300غزلِ شاعر ،ردیف دارای
بسامد بسیار باالیی است بطوری که بندرت با غزلِ مقفی روبرو میشویم .ردیف در این غزلیات دارای
تنوع فراوانی است و شامل ردیف های یک کلمه تا چند کلمه ای ،ردیفهای فعلی و اسمی میگردد.
بسیاری از این ردیفها نادر هستند و کمتر توسط دیگر شاعران استفاده شدهاند .مانند :اضطراب،
بحث ،خبث ،محتاج ،سفید ،چو زلف ،درد ،کاغذ ،مرد ،همراه ،نگاه ،چمن ،دیگران ،درود ،بغل،
خشک ،سنگ ،شریک ،حیف ،رقاص ،غلط ،چند ،شرمسار ،مربوط ،هند ،نشاط ،بشکند ،قر  ،قر
کن ،نمیمیری ،خورشیدم ،خون آلود ،چه فایده ،چه میداند ،کم نشد ،میبافند ،تازه ای ،از زمین ،من
بودم ،من نرسد ،خود است ،سبز است ،خنک است ،گرم است ،تنگ است ،گل است ،صبح است،
خالی است ،در صحرا ،استغنا ،است اینجا ،معلوم است ،مبارک است ،نزدیک است ،نازک است ،زخم
است،لیلی است ،غنیمت است ،بهتر است ،بسیار است و ....
وجود ردیفهای بی نظیر  ،نادر و طوالنی از دیگر ویژگیهای شعر سلیم است .ردیفهایی از این
قبیل  :تو کشته آتش را ،پر شده است ،می باید گرفت ،بر عکس است ،گلّه شده است ،همه خون
است ،ما برخاسته است ،بی نمک است ،و دگر هیچ ،به از من ،مرا نام نهادند ،را چه میکنی ،نمی
دارد نگاه ،داند چه خواهد شد ،گر نباشد گو مباش ،چه چیز میخواهم ،سفید و سیاه و سرخ ،از خود
روم و  ....مطالع زیر را ببینیم:
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غنیمت است که غم ،پاسبان گلّه شتده ستت
جهان ز بی خبران چون مکان گلّه شده ست
( دیوان ،سلیم ،ص) 11
فغان سنگ ز بیداد شیشته بتر عکتس استت
ز من شکایت آن جور پیشته بترعکس استت
( دیوان ،سلیم ،ص) 10
مرغتتان شاخستتار ستتفید و ستتیاه و ستترخ
شتتد بتتاد از بهتتار  ،ستتفید و ستتیاه و ستترخ
( دیوان ،سلیم ،ص) 791
سلیم ط هرانی همچون بسیاری از شعرای سبک هندی ،تکرار قافیه را نه تنها عیب نمیداند بلکه
آن را نوعی هنرنمایی نیز میپندارد .زیرا « حقیقت شاعر سبک هندی تک بیت گوست یعنی قالب
حقیقی مفردات است ،منتها شاعر این ابیات مستقل را بوسیلۀ رشته قافیه و ردیف به هم گره زده
است( ».سبک شناسی ،2شمیسا ،ص )731در غزلیات و قصاید سلیم تکرار قافیه بارها به چشم
میخورد .به عنوان نمونه  ،در قصیدۀ  60بیتی که در وصف قصر اسالم خان سروده شده است؛ قافیۀ
« آفتاب »  79بار « ،آب »  1بار « ،کباب » 9بار و « رکاب »  0بار تکرار شده است .در این قصیده،
سلیم با وقوف تمام خطاب به حاسدان خویش آنها را « خفاش طبع » خوانده و به « تکرار قافیه »
تفاخر نموده است:
نیست مفت این ستر بلنتدی آفتتابی آفتتاب!
ذره ام از ختتتاک میبایتتتد متتترا برداشتتتتن
آفتتتتتاب و آفتتتتتاب و آفتتتتتاب و آفتتتتتاب
قافیه تکرار شد « خفاش طبعتان » بشتنوید
( دیوان ،سلیم ،ص) 919
نکتۀ قابل توجه دیگر ،اعتقاد سلیم به تعداد ابیات غزل است  .وی بیش از پنج بیت را همچون
انگشت زاید عیب میداند و اغلب غزلهای خود او نیز پنج بیتی هستند:
بتتتر پنجتتتۀ او بتتتود چتتتو انگشتتتت زیتتتاد
از پتتنج فتتزون گشتتت چتتو ابیتتات غتتزل
( دیوان ،سلیم ،ص) 035
 کوشش برای بیان تعابیر تازه و ابتکار در مضامینسلیم نیز همانند دیگر شعرای سبک هندی همواره در پی مضمون تازه است  .در واقع گویا هیچ
مضمونی نیست مگر آنکه وی به آن پرداخته باشد .او دیگر شعرا را هم به مضامین تازه فرا میخواند:
وصف خطش کنیم که مضمون تازه ایست7
از زلف تا به چند کسی گفتگو کند
از راه دور آمده ،موزون تازه ایست
چو مصرعی ز من شنوی  ،عزتش بدار
(دیوان ،سلیم ،ص )19
 .7بیت ،یادآورِ بیت مشهور صائب است:
یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت

دربند آن نباش که مضمون نمانده است ( دیوان ،صائب ،ص) 110
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همچنین رسیدن به معانی رنگین را نشانۀ برتری اندیشۀ شاعر میداند:
نقتتش شتتیرین جتتوهر هتتر تیشتته نیستتت
معنتتی رنگتتین بتته هتتر اندیشتته نیستتت
(دیوان ،سلیم،ص)729
سلیم در ساختنِ مضامینِ بدیع و خلقِ معانیِ شگفت ،استاد است .وی برای رسیدن به این مقصود
از فرهنگ عامه ،رسوم و تجارب روزمره اشخاص و اشیاء و محیط بهره جسته و اغلب آنها را در
ساخت تمثیل ،اسلوب معادله ،تشبیهات مرکب  ،کنایات و  ...بکار گرفته است .ابیات زیر نمونه هایی
از مضامین تازه و متنوع شعر سلیم میباشد:
تتتا کلیتتد بختتت بگشتتاید درِ زنتتدان متتا
چون کهنستاالن بترون آرد مگتر دنتدان نتو
(دیوان ،سلیم،ص)91
ز مهتتر و متتاه عبتتث بتتر زمتتین تتترازو را
بتته دور او فلتتکِ ختتود فتتروش چنتتد زنتتد
(دیوان ،سلیم،ص)25
هتتر فتتال کتته از شتتانۀ شمشتتاد گتترفتیم
زآشتتتتفتگی طتتتترۀ مقصتتتتود خبتتتتر داد
(دیوان ،سلیم،ص)210
فتتواق شیشتتۀ متتی را چنتتین عتتالج کنتتیم
نهتتیم تهمتتت خندیتتدنش دریتتن مجلتتس
(دیوان ،سلیم،ص)213
چتتو دادِ اللتتته در آتتتش وجتتتودِ هنتتتدو را
اگتتر حمایتتت لطفتتش بتتود ،زیتتان نرستتد
(دیوان ،سلیم،ص)25
 ایجاز و اختصاردر شعر سلیم  ،به کار بردن تمثیل ،انواع تشبیه ،استعاره و کنایاتِ فراوان ،اغلب باعث پیچیدگی
معنی سخن شده است ولی از نظر لفظ سخن وی تمایل به روانی و سالست دارد .او خود به
پیچیدگی معانی سخنش اذعان دارد:
گتتر چتته پیچیتتده استتت چتتون مکتتتوب
ستتتخن ماستتتت ستتتربه ستتتر مرغتتتوب
( دیوان ،سلیم ،ص)03
سلیم معانی کوتاه را نمی پسندد:
چو کتر نمتی شتنوم تتا ستخن بلنتد نباشتد
متتترا معتتتانی کوتتتتاه دلپستتتند نباشتتتد
(دیوان ،سلیم ،ص)270
وی سعی میکند در جمالت کوتاه  ،معانی بلند را جای دهد  .به عبارت بهتر « ایجاز » بکار
میبرد .او مطالب بسیار دقیق و وسیع را با الفاظ خیلی کم بیان میکند و اغلب در آوردن سخن
موجز موفق است البته این ایجاز اغلب باعث میشود غزلیات وی دارای پیچیدگی و ابهام بیشتری
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باشد .از دید سلیم تهرانی توجه زیاد به لفظ باعث از میان رفتن معنی میشود بنابراین از آن حذر
میکند:
چاره ای کن آخر این متوران معنتی ختوار را
در سواد نامته ات هتر لفتظ معنتی میختورد
(سلیم،دیوان،ص)09
شاعر گاه در بین اشعارش به ذکر گفت و شنود ها یا حکایاتی کوتاه میپردازد که نمونۀ اعالی
ایجاز میباشند .از جمله در یکی از غزلهایش « در حقیقت دنیا » آورده:
جتتواب داد کتته تعبیتتر ختتواب بستتیار استتت
یکتتتی حقیقتتتت دنیتتتا ز عتتتارفی پرستتتید
(سلیم،دیوان،ص)757
و یا در مثنوی قحط سالی گفتگو با قلندری را در سه بیت به زیبایی جای داده است:
کتتته بتتتی قتتتوتی متتترا افکنتتتده از پتتتا
یکتتتتتی گفتتتتتتا قلنتتتتتدر مشتتتتتربی را
قلنتتتدر در جتتتوابش گفتتتت غتتتم نیستتتت
ز ضتتتعفم در تتتتن خشتتتکیده نتتتم نیستتتت
تتتو هتتم باریتتک شتتو چتتون فکتتر بنگتتی
جهتتتان شتتتد خلتتتق افیتتتونی ز تنگتتتی
(سلیم،دیوان،ص)096
 تمثیل ،اسلوب معادله ،ارسال مثلیکی از بارزترین ویژگیهای سبک هندی تمثیل در بیت است .به این ترتیب که میان دو مصراع
رابطۀ تشبیهی بر قرار است .مصراع اول مطلب معقولی را بیان میکند و مصراع دوم در واقع مشبه
بهی محسوس است .تمثیل بر دونوع است .در نوع اول میان دو مصراع ارتباط نحوی وجود ندارد و
میتوان جای دو مصراع را جابجا نمود  .به این نوع تمثیل « اسلوب معادله » گویند .در نوع دوم
میان دو مصراع رابطۀ نحوی وجود دارد و شاعر از تمثیل برای توجیه یا تعلیل استفاده میکند(.
سبک شناسی شعر پارسی ،غالمرضایی،ص)025
در دیوان سلیم بخصوص در بخشش غزلیات وی ،هزاران تمثیل به چشم میخورد .شاعر در
مصراع اول یک گزارۀ اخالقی  ،اجتماعی ،فرهنگی و ...را آورده و در مصراع دوم یک تمثیل عینی از
طبیعت را پیدا نموده و نوعی مضمون آفرینی ایجاد کرده است .ابیات زیر از این دست هستند:
شیر را در وقت خفتن دست و بازو متکاستت
راحت مردان ،هتم از پنجتۀ مردانگتی استت
( دیوان ،سلیم ،ص) 67
برهنگتتتتی بتتتتود استتتتباب ره شتتتتناور را
بتته راه عشتتق قتتدم چتتون نهتتی مجتترد شتتو
(دیوان ،سلیم ،ص)29
عجتتب متتدار بتته زیتتر فلتتک ز کثتترت خلتتق

هجوم کرده مگس  ،بس که خانه شتیرین استت
(دیوان ،سلیم ،ص)69
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گر پدر را هست ستامانی پستر در راحتت استت

ریشۀ گلبن چو سیراب است شاخش خرّم استت
(دیوان ،سلیم ،ص)755

سلیم از ضرب المثلهای مشهور نیز بسیار بهره برده است .مثلهایی چون :از دل برود هر آنکه از
دیده برفت ،ناخوانده به خانۀ خدا نتوان رفت ،باور نمیکنم گوید اگر ماست سفید است ،آب دایم به
جوی نمیباشد ،این خانه موش دارد ،سعی بیهده پاپوش میدرد ،سالم بی طمع نیست ،جواب حرف
خموشی است ناسزایان را  ،خود کرده را تدبیر نیست و  ....به نمونه های زیر بنگرید:
که « سعی بیهده پاپوش میدرد » مثل است
بتته اقتضتتای قضتتا کتتار ختتویش را بگتتذار
(دیوان ،سلیم ،ص)33
کتته هتتر چتته گتتویی از یتتن روزگتتار میآیتتد
گرم به وصتل رستاند ستلیم ،نیستت عجتب
(دیوان ،سلیم ،ص)276
بتتتتته در میگتتتتتویم ای دیتتتتتوار بشتتتتتنو
نتتتتتتدارم اختیتتتتتتار گریتتتتتته امشتتتتتتب
( دیوان ،سلیم ،ص)953
 کنایه قریب و بعیددر شعر سلیم  ،کنایه نیز جایگاه خاصی دارد  .کنایات وی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد .
اغلب کنایات وی برگرفته از فرهنگ و زبان عامۀ مردم و متداول در زبان فارسی هستند بنابراین
دریافتِ منظور و برداشتِ شاعر از آنها دشوار نیست مانند :زبان مار داشتن ،آش برای کسی پختن،
از نمد  ...کالهی داشتن ،به جان کسی افتادن ،خون در گردن کسی بودن ،زبان دراز بودن ،پیمانۀ
کسی پر شدن ،شمردن دندان مار ،پشم در کاله داشتن ،آب در چیزی کردن  ،آب بر دست کسی
ریختن ،آب زیر کاه و....
بخش دیگر کنایاتی است که چندان آشنا به نظر نمی آیند  .نظمی تبریزی علت دشواری بیشتر
اشعار سلیم تهرانی را به کارگیری همین کنایاتِ بعید ،دانسته و به شرح برخی از آنها پرداخته است.
(گلشن معانی ،نظمی  ،صص 21،3،65،09،09و  )721خانه بر خروس بار کردن ،هفت و هشت ،گل
فرستادن برای کسی ،در آستین نان خوردن ،نان به شیشه مالیدن ،بند بر بند قبا بافتن ،به سر پا
نشستن ،گل گل ،چشم زاد ،به هند رفتن حنا ،طناب زدن  ،نمک گرفتن چشم را ،کارِ دست بسته،
نمک تازه کردن و  ...از جمله کنایات دیر فهم  ،ناب و نادر در دیوان سلیم هستند .در فرهنگها  ،در
توضیح بعضی از این کنایه ها تنها به ابیات سلیم استشهاد شده است.نمونه هایی از کنایه های وی:
که دریا از بخیلی میخورد در آستتین نتان را
صدف نبود که از گرداب در چشم تو می آید
( دیوان ،سلیم ،ص)20
یک نتاوک از نگتاه تتو و هفتت و هشتت متا
آستتان بتتود شکستتت صتتف بیتتدالن عشتتق
( دیوان ،سلیم ،ص)07
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 هنجار شکنی در تلمیحتلمیح به داستانهای لیلی و مجنون  ،یوسف و زلیخا و یعقوب ،حالج ،خضر و آب حیات و اسکندر ،
هما و استخوان از بارزترین تلمیحات اشعار سلیم طهرانی است .در نگاه به اسطوره ها ،سلیم دارای
دیدی دوگانه است  .گاه چون شعرای متقدم شخصیت های اسطوره ای و داستانی را ستایش میکند
و گاه بر خالف عادت معهود به انتقاد از مقام و شخصیت آنها میپردازد و به هنجار شکنی و مخالف
خوانی میپردازد .در واقع نوعی « مخالف خوانی » که بعدها در شعر بیدل و صائب به اوج رسید در
شعر سلیم به فراوانی دیده میشود7.نمونه هایی از هنجار شکنیهای سلیم در تلمیح :
وفا مجوی ز معشوق اگر چه فرزنتد استت
ببتتین چتته بتتر ستتر یعقتتوب آمتتد از یوستتف
( دیوان ،سلیم ،ص)61
مستتتت را مشتتتکل استتتت پتتتاس ادب
شتتتتتد انتتتتتاالحق ستتتتترا ستتتتتلیم آری
( دیوان ،سلیم ،ص)02
چشم خویشان را حسد از بس به دولت شور کرد

شد چو یوسف پادشاه  ،اول پدر را کور کرد

( دیوان ،سلیم ،ص)703
در این میان ،انتقاد سلیم به داستان خضر و اسکندر و آب حیات دارای بسامد بسیار باالیی است:
کته لتب تشتنۀ متتا دستت تتو را میبوستتد
خضتتر را متتتا نشناستتیم  ،بیتتتا ای ستتتاقی
( دیوان ،سلیم ،ص)705
بمیتتر تشتتنه  ،مکتتن از زمانتته آب طلتتب
خبتتتتر از خضتتتتر نتتتتداری و زنتتتتدگانی او
( دیوان ،سلیم ،ص)02
از آب بقتتا خضتتر کشتتد دستتت و دهتتن را
دریابتتتد اگتتتر چاشتتتنی تلختتتی عمتتترم
( دیوان ،سلیم ،ص)03
خضر دایم در جهان چون زندگانی میکنتد
چنتتد روزِ زنتتدگی بتتر متتا گرانتتی میکنتتد
( دیوان ،سلیم ،ص)226
کتتاین همتته در طلتتب آب بقتتا میگتتردد
لتتذتی دیتتد ستتکندر مگتتر از عمتتر ستتلیم
( دیوان ،سلیم ،ص)226
از دیگر ویژگیهای شعر سلیم تهرانی وجود تلمیح به عناصر ،مکانها و شخصیتهای داستانی و
اسطوره ای است که گمنام هستند یا چندان مشهور نیستند مانند کاله سلیمانی(مربوط به قصۀ
امیر حمزۀ مسطور) ،رستم یک دست(قهرمان داستانی عامیانه) ،حمزه و زمرّد شاه( از قهرمانان
 .7در فرهنگ عامه و ادب فارسی « برخی امور مقدس است و مطلوب و برخی امور ناپسند و منفور  ...اما اینکه شاعری
با این باورها از در خالف درآید و نغمۀ مخالف را چنان خوش بخواند که به گوش جانها بنشیند؛ را مخالف خوانی
گویند (.صائب تبریزی و شاعران معروف سبک هندی ،سجادی ،صص)77-75
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داستان رموز حمزه) ،هند جگر خوار ،سرای سنبل خان(شخصیتی که در حماقت مثل بوده است) و
کتاب شاه و گدا و....
 کشف جهان تصاویرتشخیص یا جاندارانگاری طبیعت و اشیاء بیجان یکی از شاخصههای مهم در سبک هندی است و
شاعران این سبک اغلب  ،جهان را پویا و زنده انگاشتهاند و بیش از دیگر شعرا با طبیعت ،جهان و
اشیا رابطه ایجاد کرده و گفتمانی دو طرفه ،نه صرفاً یکسویه ،برقرار کردهاند .در شعر سلیم نه تنها
طبیعت ،روزگار و هر آنچه در آن میان قرار دارد میتواند دارای روح باشد؛ بلکه تصاویری که از
عناصر طبیعت بر کاغذ  ،پوست و پارچه ترسیم شده است هم دارای جان است .سلیم به زیبایی
رابطۀ جهان تصاویر را کشف نموده و گل کاغذی ،بلبل تصویر شده ،شیر و مرغی که بر دیبا تصویر
شده اند را به عرصۀ شعر کشانده است :
کتآواز تتتو چتون بلبتتل تصتویر گرفتتته استتت
ای متترد چمتتن از اثتتر بتتاد ختتزان استتت
( دیوان ،سلیم ،ص)792
که در گوشم صتدای بلبتل تصتویر متی آیتد
ستتلیم از عشتتق نتتوعی محتترم راز خموشتتانم
( دیوان ،سلیم ،ص)702
متترد دیبتتا بتتالش او را پتتر از پتتر میکنتتد
خود بخود گردد مهیتا حستن را استباب نتاز
( دیوان ،سلیم ،ص)765
شتتیر دیبتتا را نهیتتب عشتتق آهتتو میکنتتد
مرد میباید که پا محکتم کنتد اینجتا ستلیم
( دیوان ،سلیم ،ص)737
از دیگر آرایه های ادبی در دیوان سلیم میتوان موارد زیر را نام برد:
 -حسن تعلیل :در دلش از من غباری هستت پنتداری کته بتاز

آب چشتتتتتتمم از بتتتتتترای عتتتتتتذرخواهی میتتتتتترود
(دیوان ،سلیم ،ص)766

 -تصویر سازی :زاهد چو حرف توبه به متن میزنتد ستلیم

هتتتر دم ستتتبوی بتتتاده بتتته متتتن دوش میزنتتتد
(دیوان ،سلیم ،ص)735

-تکرار وا ه :گلرخان را سخنم کرد به من رام ستلیم

کتتته غتتتزال غتتتزلم آهتتتوی آهتتتوگیر استتتت
(دیوان ،سلیم ،ص)06
کتته بحتتر یتتاد گرفتتته ستتت از ستتفینۀ متتا
(دیوان ،سلیم ،ص)93
برچین بساط سرمه که چشمش ازین پُتر ستت
(دیوان ،سلیم ،ص)10

مراعات نظیر :چهار موج بود یک رباعی مشهور-جناس تام :از مشک چین مگو که در آن زلف چتین پُتر ستت
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آشتتفته بیتتان همچتتو ستتلیمم اگتتر احبتتاب
-ایهام تناسب :مردم و آسوده از درد سر عالم شدم

ای که دست قدرتت هم پنجۀ صنع خداست
 استخدام :خراب لعل لبت کی شتراب میگیترد -تشبیه جدید :ای وای اگر به شکوه زبان آشتنا کتنم

دارند ستخن بتر ستخن متن ستخنم نیستت
(دیوان ،سلیم ،ص)779
تختۀ تابوت پنداری ز چوب صندل است
(دیوان ،سلیم ،ص)00
مشتتت ختتاک قتتابلم ،گتتر میکنتتی آدم متترا
(دیوان ،سلیم ،ص)09
کتته چشتتم را نمتتک او چتتو ختتواب میگیتترد
(دیوان ،سلیم ،ص)762
مهتتر خموشتتی لتتب متتا  ،مهتتر کربالستتت

تشبیه مهر خاموشی به مهر کربال تشبیه جدیدی است( .دیوان ،سلیم ،ص)10
چتتو عنکبتتوت چتته بتتا اضتتطراب میبافنتتد
ستتتتارگان ،کفتتتن خلتتتق را ستتتلیم ببتتتین
تشبیه ستارگان به عنکبوت تشبیه جدیدی است( .دیوان ،سلیم ،ص)711
زبان در شعر سلیم طهرانی
زبان شعر سلیم بخصوص در غزلیاتش ،گاهی با مطالب گوناگون یا دور از ذهن پیچیده شده است و
گاهی در نهایت صافی و سادگی است به طوری که « سهل الممتنع » به نظر میرسد .تقریبا عیوب
مربوط به فصاحت کلمه و کالم در شعر سلیم دیده نمیشود و او اغلب به جز موارد معدودی مانند
ابیات زیر ،قواعد دستور زبان را رعایت نموده است :
این بادیته را در شتب مهتتاب گذشتته ستت
بر غیر ،غم عشتق تتو آستان ز وصتال استت
«آسانتر» صحیح است (دیوان ،سلیم ،ص)16
پتتس از مقصتتد رستتیدن متتدعا معلتتوم میگتتردد

سخن را رهروان در راه و من در خانته میگتویم

«به مقصد رسیدن» صحیح است (دیوان ،سلیم ،ص)16
 زبان طنزآلود سلیم طهرانی« طنز بیان معایب اجتماعی به زبان طیب آمیز است در جهت اصالح جامعه( ».تفنن ادبی در شعر
فارسی ،دانش پژوه  )051 ،در شعر سلیم گاه نکات دقیق اجتماعی و اخالقی به زبانی بیان شده
است که اگر از دیدگاه طنز به آن نگریسته شود جذابیت و شیرینی خاصی پیدا میکند:
بیشتتتر دستتتار اینجتتا از ستتر ک تتل میبرنتتد
عیب پوشی چشم نتوان داشت از اهل جهان
(دیوان ،سلیم ،ص)769
درویش! هر چه هستت تتو را نتذر شتاه کتن
ختتتواهی اگتتتر گزنتتتد نبینتتتی ز روزگتتتار
(دیوان ،سلیم ،ص)951
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تتتا ممکتتن استتت بتتاده بنتتوش و گنتتاه کتتن
رحمتتت کتترم بتته قتتدر گنتته میکنتتد ستتلیم
( دیوان ،سلیم ،ص)951
سلیم به زبان طنز « هنر » و « وفاداری » را عیب میشمرد:
بر طرف کی شود آن عیب که مادر زاد استت
چه توان کرد هنر قستمت متا شتد ز جهتان
( دیوان ،سلیم ،ص)36
عیتتب گهتتر آن بتتته کتته خریتتدار نتتتدارد
با یتار ستلیم ایتن همته ا هتار وفتا چیستت
( دیوان ،سلیم ،ص)705
از جمله شخصیتهایی که سلیم نگاهی طنز به آن نموده است ؛ صوفی و زاهد است .اگر چه این
نگاه در ادب فارسی تازگی ندارد و یقیننا در شعر سلیم ،متأثر از اشعار حافظ شیرازی است؛ اما نوع
بیانِ کنایه آمیز سلیم همراه با توجه به مضامین جدید ،آن را متفاوت ساخته است .سلیم
دیدگاههای زاهد را در مورد محرمات به شوخی میگیرد:
بتتر تتتو ایتتن راز نتتدانم ز کجتتا معلتتوم استتت
چند گویی که حترام استت شتراب ای زاهتد
نیست زاهد به تو معلوم به متا معلتوم استت
موج می ختط نجتات استت قتدح نوشتان را
(دیوان ،سلیم ،ص)790
تماشتتا کتتن کتته یتتک دیتتدن حتتالل استتت
کنتتتد چتتتون دختتتتتر رز جلتتتوه زاهتتتتد
(دیوان ،سلیم ،ص)721
ابیات زیر زبان طنز شاعر را بهتر نشان میدهد:
صتتتتوفی! اینهتتتتا خیتتتتال بنتتتتگ استتتتت
از وجتتتتد نرفتتتتت کتتتتس بتتتته معتتتتراج
( دیوان ،سلیم ،ص)792
که حالل تو شد ای شیخ و حرام همته کتس
بتتتادۀ نتتتاب چتتته خاصتتتیت خاصتتتی دارد
( دیوان ،سلیم ،ص)206
بتتتود متتترده کشتتتی کتتتارش چتتتو نقتتتاش
بتته هتتر جتتا زنتتده ای هتتم میشتتود فتتاش
کتتته گتتتویی گتتتورکن بهتتترام گتتتور استتتت
چنتتتان از رونتتتق کتتتارش غتتترور استتتت
کتته پنتتداری مگتتر خاقتتان چتتین استتت
چنتتان غستتال را چتتین بتتر جبتتین استتت
الهتتتتتی متتتتترده شتتتتتو او را بشتتتتتوید...
ز نتتاز تختتته کِتتش ختتود کتتس چتته گویتتد
(دیوان  ،سلیم ،مثنوی قحط سال ،ص )090
 نوآوری سلیم در لفظ تراشی یا استفاده از لغات نادرسلیم همچون بسیاری از شعرای سبک هندی ،از زبان رسمی تجاوز کرده ؛ لغات  ،اصطالحات و
تعبیرات روزمره  ،متداول  ،محاوره ای و جدید را وارد شعر نموده است .کلمات و تعبیراتی چون:
کیسۀ دالکی ،چرک دنیا ،کاسۀ زانو ،شیشۀ ساعت ،فواره ،کاغذ بادی ،آشمالی ،آب ناشتا ،ادبخانه،
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اراجیف ،بیضۀ فوالد ،سرِپل ،نزاکت ،کیسه بر ،دربدر ،فرنگ ،جاروب ،جدول آب ،کاغذ حنایی ،چند
مرده حالج ،قواده ،فال شانه ،داه ،نالوند،خمیازۀ خشک ،خواب مخمل ،آهوبان ،پرّه بیابان ،طاس
چهل کلید ،کاکو ،تنباکو ،آب آتش تالش(می) ،شعلۀ خوش قماش(می) ،بنگ ،هرزه خند ،بادبزن،
شتل ،خشک بند ،کفش جسته ،عیب فرزند ،فال شمشاد ،دهن بیمار و....در شعر سلیم برخی لغات
هندی چون برشکال ،بیرۀ پان ،جوگی ،چیره ،خس خانه و ...نیز استفاده شده است.
به ترکیبات  ،کنایات و اصطالحات دیوان سلیم  ،در فرهنگهایی چون بهار عجم و لغتنامۀ دهخدا
بسیار استشهاد شده است .در این فرهنگها گاه شواهدی از اشعار سلیم در کنار شعر دیگر شعرا ذکر
شده و گاه تنها از اشعار وی شاهد آورده شده است .از جمله در ذیل ادبخانه ،اراجیف ،انگشت بر
چشم نهادن ،بانگ بر قدم زدن ،تعلیمی ،خشک بند ،شیشه در قرابه ،طاس چهل کلید  ،کار دست
بسته و  ...به ابیاتی از دیوان سلیم استشهاد شده است .این موضوع بیانگر توانایی سلیم طهرانی در
ایجاد الفاظ و ترکیبات جدید یا به کارگیری الفاظ کم کاربرد در زبان فارسی است.
نتیجهگیری:
محمد قلی سلیم طهرانی ( متوفی7501ه.ق) از شعرای برجستۀ سبک هندی است که همزمانی
حیات وی با شعرایی چون کلیم و صائب  ،او را در حاشیه قرار داده است .شعر سلیم از سرچشمه
های سبک هندی محسوب میشود ؛ بنابراین درخور بررسی و تحقیق فراوان است.
سلیم طهرانی در میان شعرای گذشته ،بیش از همه از حافظ تأثیر پذیرفته و بارها به استقبال
اشعار او رفته است و در میان معاصرینش با نظیری نیشابوری ،مالنادم و فغفور یزدی مراوده و
مشاعره داشته است .به جهت مضامین مشترکی که در شعر او  ،کلیم  ،صائب و غنی کشمیری
وجود دارد؛ بسیاری وی را به ناروا به اخذ معنی از دیگران متهم ساخته اند.
شعر سلیم در برگیرندۀ مدح و منقبت ائمۀ اطهار و برخی از شاهان و امرای صفوی و گورکانی
است .سلیم به هجو نیز پرداخته است ؛ بخصوص افرادی چون مال وفا را هجو نموده اما کمتر پا از
دایرۀ ادب بیرون نهاده است .از نظر شرایط زندگی ،سلیم تهرانی شرایط خوبی را در هند و ایران
تجربه نکرده است .به همین جهت دیوان وی بسامد باالیی از شکوه از زندگی  ،دنیا ،دوستان،
هندوستان و ...را در بر دارد.
از نظر ویژگیهای ادبی و هنری باید گفت اغلب غزلیات سلیم مردف هستند  .وجود ردیف های
ناب و طوالنی از ویژگیهای شعر اوست .در شعر وی تکرار قافیه نیز بسیار است  .اغلب  ،جستجو
برای مضامین جدید و ابتکاری به کمک خیال پروری و الهام گیری از عناصر محیط  ،پیچیدگی
مضمون و ایجاز باعث دشواری شعر وی شده است .البته گاه با اشعار روان و سلیس نیز روبرو
هستیم.
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سلیم در ایجاد تمثیل  ،اسلوب معادله ،ارسال مثل و کنایه های زیبا و جدید تواناست .این عناصر
نیز در دشواری شعر وی سهم به سزایی دارند .وی در تلمیح ،از مبدعان مخالف خوانی و هنجار
شکنی است.کشف جهان تصاویر و جان بخشی به تصاویر نقاشی از ویژگیهای جالب توجه در شعر
اوست .از دیگر صنایع معنوی دیوانِ وی میتوان به حسن تعلیل ،تصویر سازی ،تکرار وا ه ،مراعات
نظیر ،جناس ،ایهام تناسب ،استخدام و تشبیهات جدید اشاره کرد .زبان شعری سلیم اغلب از زبان
رسمی تجاوز نموده و بسیاری از اصطالحات  ،تعبیرات و کنایه های روزمره و متداول نیز در شعر او
دیده میشود .بسیاری از اشعار سلیم به عنوان شاهد شعری در لغتنامه ها و فرهنگها مورد استناد
قرار گرفته اند.
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