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 چکیده
 از قاموس بیکران شعر و ادب فارسی، با تمامی تالشهایی كه محققان متعدد مبذول

اند، هنوز بسیاری از آثار مورد توجه قرار نگرفته است و برای پژوهشگران فرصت شناسایی  هداشت
و تأمل در آثار زیادی پیش رو قرار دارد. یکی از شاعران زبردست دورۀ صفوی كه متأسفانه آثارش 

-از دیدۀ محققان مغفول مانده است، میر والهی قمی است كه با توجه به استعدادی كه در عرصه

 ای مختلف از خود نشان داده است، شایسته و بایسته است كه آثارش مورد مداقه قرار گیرد.ه
میر والهی قمی كه در نیمۀ دوم قرن دهم و ربع اول قرن یازدهم هجری میزیست، از جمله 

دانان توانمند دورۀ صفویه و از سادات قم بشمار میاید كه باید  سازان و موسیقی شاعران، تصنیف
ا در قلمرو ادبی سبک هندی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از جمله آثار وی دیوان اشعار آثارش ر

بند، مثنوی، هجویات، رباعیات، قطعات و ماده تاریخ  است كه قصاید، غزلیات، ترجیع و تركیب
ای از آن را قصاید و غزلیات  را در بر میگیرد و در مجموع شش هزار بیت دارد كه بخش عمده

 یدهد.تشکیل م
در این مقال سعی بر آن است كه پس از توصیف مختصری دربارۀ دورۀ مربوطه، در وهلۀ 

های نخست به شخصیت میر والهی قمی و در گام دوم به واكاوی دیوان وی بر اساس نسخه
چهارگانۀ جدید پرداخته شود تا از این طریق جایگاه و مرتبۀ شعری این شاعر بزرگ دورۀ صفویه 

 نون تحقیقات درخور توجهی دربارۀ وی صورت نگرفته است، شناسانده شود.  كه تا به اك
 دورۀ صفویه، سبک هندی، میر والهی قمی، دیوان.های كلیدی: واژه
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A reflection on the Divan of Mir Valahi Qomi, a poet of the 

Safavid period 

 

Fatemeh Maleki1, Alireza Salehi2 (correspondent author), 

farideh Mohseni Hanjeni3 

 

Abstract 
In the infinite sense of Persian poetry and literature, despite all the 

efforts of numerous scholars, many works have not yet received much 

attention and the opportunity for scholars to identify and reflect on the 

many works ahead. One of the most prominent poets of the Safavid era 

who is unfortunately ignored by scholars is Mir Valeh Qomi, who, due to 
his talent in various fields, deserves his scrutiny. 

Mir Valeh Qom, who lived in the second half of the tenth century and 

the first quarter of the 11th century, is one of the poets, songwriters, and 
musicians of the Safavid era and one of the Sadat of Qom, whose works 

should be analyzed in the Indian literary realm. Contract analysis. Among 

his works are Divan Poems, which include quotations, sonnets, 
preferences and compositions, Masnavi, parodies, quatrains, fragments 

and material of history, and have a total of six thousand bits, most of which 

are quotations and sonnets. Forms. 

In this article, after briefly describing the period concerned, he first 
deals with the personality of Mir Valeh Qomi and, in the second step, 

examines his divan on the basis of new quadruplicate versions in order to 

establish the poet's position and order in this poem. Identify the great 
Safavid era, which has not received any significant research so far. 
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 مقدمه. 1

ها محسوب میشوند كه نماد بسیار مهم غنای فرهنگی نسخ خطی، میراث فرهنگی ملت

اوردهای فکری، علمی و تاریخی آن و بیانگر تالش مردم یک كشور در گردآوری و حفظ دست

نسخ خطی از عوامل اصلی نقل و انتقاالت دانش و تجربیات  ،عبارتی دیگرسرزمین است. به

در مطالعات و تحقیقات تاریخی، ادبی، دینی، فرهنگی و  ،بشری محسوب میشوند. از این رو

 ۀن اعم از كتابخانهای ایراقومی نقش مهمی دارند. مخطوطات موجود در آرشیوها و كتابخانه

 ذخایر جمله از اسالمی، شورای مجلس كتابخانۀ ایران، ۀ ملیآستان قدس رضوی، كتابخان

همچون:  ،این سرزمین هستند كه حاوی اطالعات ارزشمندی در موضوعات مختلف گرانبهای

ند. ضمن این كه در هست زبان فارسی و عربی هفلسفه، طب، ریاضی، نجوم، ادبیات و تاریخ ب

های فارسی اروپاییان نیز نگهداری میشود. با این ای از نخستین ترجمهن مخازن مجموعهای

منابع ارزشمند تاریخی كه  و متون بر مبتنی اصیل ۀتحقیقاتیتوضیح، بدیهی است جهت ارائ

الزم  ،های مرتبط چون ادبیاتاند، دانشجویان و محققان حوزهتاكنون تصحیح و منتشر نشده

دانشی، مهارت الزم جهت مراجعه، قرائت و استنساخ و  ۀبا این حوز است ضمن آشنایی

 جدید منبعی ۀتصحیح این متون را داشته و قابلیت تنظیم این نسخ و متون را در قالب ارائ

مهم دیگر این كه توانایی  ۀ. نکتكسب نمایندتاریخی ادوار مختلف را  منابع مجموعه در

های قابل اعتنا در پژوهشهای ادبی داشته و این وان دادهاستفاده از محتوای این نسخ را به عن

های استنساخ كار مگر با آموزش و ممارست در روش شناسایی متون اصیل از متون فرعی، راه

 .های ادبی موجود ممکن نمیشودآن با سایر نسخ و داده ۀو مقابل

ه جای دنیا عنوان سرمایۀ عظیم و ماندگار فرهنگی و هنری در همهای خطی بهنسخه

اند. رویارویی با آثار مورد توجۀ ویژۀ اندیشمندان، پژوهشگران و فرهنگ دوستان قرار گرفته

خطی عالوه بر آنکه آدمی را به تاریخ پرشکوه كتاب و كتابت میکشاند و در این عرصه ذوق 

 و رقبتی دو چندان را در خواننده پدیدار میسازد، زمینۀ قدرشناسی از دستاوردهای بشری

 آورد.در گسترۀ صنعت چاپ و نشر را، بیش از پیش برای ما فراهم می

تغییر سبک در هر دوره، حاصل سیاست حاكم بر جامعه، تغییرات اجتماعی و مذهبی 

است. دگرگونیها و تغییرات سیاسی ایجاد شده در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم، 

ای در زبان ختم شد كه در پیدایش شیوه ساز تغییرات ادبی و زبانی خاصی شد و بهزمینه

-آفرینی، خیالپردازی و پیچیدهبین سبکهای دیگر ادبیات فارسی، بیشتر از همه به مضمون

خیالی، یابی، نازکگویی معروف و مشهور است. در حقیقت توجه شاعران به مضمون

تفکر فرابخواند، باعث ای كه شنونده و خواننده را به تأمل و تصویرپردازی و ارائۀ اشعار تازه

 های قبلی شد.تحول و دگرگونی شعر فارسی و در نهایت تمایز آشکار این شعر با شعر دوره

 . زندگینامۀ والهی قمی1-2
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اند و همچنین در ذیل با توجه به آثار موجودی كه دربارۀ والهی سخنی به میان آورده

 د شد.اشعار خود شاعر، به كم و كیف زندگینامۀ وی اشاره خواه

 . نام، نسب و تخلص1-1-2
نام »دربارۀ نام والهی قمی چنین مینویسد: « خالصه األشعار و زبده األفکار»نویسندۀ

(. همچنین 127)كاشانی، خالصه األشعار و زبده األفکار: ص « اصلی وی میر یوسف است...

« ء المهمریناسمه میرزا یوسف عدّ فی من الشعرا»آقا بزرگ تهرانی در این باره مینویسد: 

 (.1402)الذریعه الی تصانیف الشیعه، تهرانی: ص 

-نویسندگان مختلفی چون كاشانی، بهادر، حسینی قنوجی و... وی را از سادات برشمرده

از جرگۀ سادات كرام شهر قم »در این باره مینویسد: « روز روشن»اند؛ از آن جمله نویسندۀ

حسینی سنبهلی در این باره مینویسد: (. همچنین 890 -888)روز روشن، صبا: ص « بود

(. یا 359)تذكرۀ حسینی، حسینی سنبهلی: ص « میر والهی از سادات بلدۀ قم بوده است»

سیدی خوش طبیعت عالی فطرت، بلند »چنین آورده است: « العاشقینعرفات»نویسندۀ

ی فکرت، جامع فنون آدمیت و مردمی، میر والهی قمی، از شعرای معروف مشهور و فصحا

)عرفات العاشقین و « متین رزین است. سیدی در نهایت حال و مردی در غایت كمال بود

(. تخلص وی نیز برگرفته از وضعیت روحی 4558، اوحدی بلیانی: ص 7عرصات العارفین، ج 

وی است كه حوادثی را نیز برای او رقم زد كه در ادامه به صورت مفصل بدان پرداخته خواهد 

 شد. 

 والدت و وفات . تاریخ2-1-2

 1032است. مرگ او را بعد از سال  شاه طهماسب و شاه عباس حضور داشته راو در روزگا

دركی قمی در دیوانش ماده تاریخ (. 132دار لو: ص ، خزانههای فارسیمنظومه)انددانسته

 .ق را نشان میدهده 1020ذكر كرده كه سال « گل گلشن شعر»فوت والهی را با عبارت

  )همان(.

آید اینکه میر والهی در نیمۀ دوم قرن دهم و ربع اول قرن ها برمیآنچه كه از تذكره

ها قم آمده است و از این نظر یازدهم هجری میزیسته است. زادگاه وی نیز در تمامی تذكره

اختالفنظری وجود ندارد. میر والهی از شاعران عهد صفویه است كه آثارش جزء دورۀ سبک 

 دد. هندی محسوب میگر

( در عرصۀ 11 -9در سنۀ)»نویسندۀ هفت آسمان دربارۀ دورۀ حیات وی بر آن است كه: 

در سنۀ »(. همچنین والۀ داغستانی در این باره مینویسد: 152: 1873)احمد، « حیات بوده

(. نویسندۀ خیر 2375: 1384)واله داغستانی، « یک هزار و یک صد و شش در حیات بوده

ه( از دار فنا  1020و در سنۀ عشرین و الف)»... وت والهی مینویسد: البیان دربارۀ زمان ف

 (.608: 1374)گلچین معانی، « رحلت نمود
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این خبر شنیده شد كه یکباره »العاشقین دربارۀ پایان كار والهی مینویسد: نویسندۀ عرفات

 به جمال حضرت الهی واله گشته به لقا پیوسته.

 صههبح آمد و بنشههاند ز دل جوش تبم

شن شهههههم بادت رو  ای اختر بخت، چ

 

 با جام می آمهههد بت عناب لبم 

 «كآورد به یک شکم سه خورشید شبم

)عرفات العاشقین و عرصات العارفین، ج 

 (.4558، اوحدی بلیانی: ص 7

 . مذهب3-1-2
های شیعی در كل جهان عنوان مركز تشیع منادی اندیشهاز آغاز دوران صفوی، ایران به

ویژه علوم آمد و با حمایت پادشاهان صفوی انواع دانشهای عقلی و نقلی و بهمی شماراسالم به

های گوناگون علمی، ادبی، ای یافت و آثار متعددی در زمینهسابقهدینی رواج و رونق بی

 فرهنگی، كالمی و فلسفی پدیدار شد.

کمایی مانند: در این دوره همچنین صوفیه و عرفا نیز فعالیت میکردند؛ تا جایی كه نزد ح

شیخ بهایی، میرداماد، میرفندرسکی و مالصدرا نیز تمایالتی به عرفان و عشق وجود داشت. 

« نسبنامه»های مذهب تشیع نمود كامل دارد؛ مثالً در مثنویدر اشعار میروالهی نیز اندیشه

از  وضوح به ستایش و مدح پیامبر و ائمۀ اطهار در اشعارش میپردازد و در ابتدای آن پسبه

 نیایش پرودگار، به رسول، علی و خاندانش اشاره میکند:

 نیسههههت غیر از تو در جهههان قههدم

 اش از غههبههار بههد عههمههلههیشههههویههی
 گفت شههخصههی ز راویان كه جسههین

 

 بههه رسههههول و عههلههی و آل قسههههم 

 اش جههای در جههوار عههلههیدهههی

ین ینههت و ز یوم بههه ز  آن امههام سههه

 (5: 19)دیوان، م                          

 انش نیز چندین قصیده در مدح پیامبر و امیرالمؤمنین مشاهده میشود. در دیو

 . منش والهی4-1-2

خان بهادر ابیاتی از والهی را در شمع انجمن ذكر میکند و دربارۀ سید محمد صدیق حسن

والهی از سادات »اتفاقی كه در زندگی وی بسیار تأثیرگذار بوده است، چنین توضیح میدهد: 

)شمع « امرد طفلی از طائفۀ شاملو شیفته شد و گوش و بینی خود بباد داد بلدۀ قم بود بر

 (.512انجمن، بهادر: ص 

ها آمده است، این است كه میر ای كه از این شاعر در بیشتر تذكرهاما بزرگترین حادثه

به زمان شاعر، تذكرۀ خالصه  ترین تذكرهاند. نزدیکپیشه معرفی كردهوالهی را فردی عاشق

در شهور سنۀ ثلث و الف هجریه آن جناب را طرفه »شعار است كه در این باره مینویسد:األ

قضیه]ای[ روی داد و به سبب تعلقی كه به ترک پسری پیدا كرده بود به مهلکۀ غریبی افتاد 

و بیان آن واقعه این است كه چون در آن عشق ثابت قدم و راسخ دم بود پیوسته معشوق را 
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ی تركان ترغیب و تحریض میکرد و آن جماعت از دوام اختالط و تصرف بر ترک اختالط بعض

وی در محبوب منزجر گشته در محل فرصت سخنان در حق وی میگفتند و او را بر ترک 

اختالط وی تحریض میکردند تا وقتی از اوقات معشوق را بر آن داشتند تا سید را زجر وز 

او را مجروح سازد. الجرم آن قایل األثر  سیاست نماید و به وقت فرصت به سبب رفع تهمت،

به سخنان ایشان فریفته شده، روزی كه آن بیچاره به جهت مالقات به حوالی خانۀ او در 

مسجدی نشسته بود و انتظار مالقات محبوب مینمود كه ناگهان مطلوب با بعضی از آن 

روی او برداشت و معاندان به آن مسجد درآمد و سید را گرفته یک گوش از سر و بینی از 

بعد از جفا و الم بسیار آن عاشق مجروح از دست آن جماعت بد عاقبت جسته، با گوش و 

بینی جدا شده به منزل خود شتافت و در آن پریشانی با وجود قدرت بر آزار و اهانت آن 

 ماعت طریق عفو و اغماض شعار خود نمود و به مضمون این مقال راه ترجمان پیمود:

چۀ شهههو به همدر كو یار  یار و اغ  ق 

چه غم ند  ید  گر بینی و گوش من بر

 

 آن تیغ جفا كشید و ایهههن تیغ ستم 

 «یک ماهی و یک صدف ز دریایی كم

 

القصه بعد از وقوع این حادثه، جراحان كاردان را حاضر ساختند و بینی و گوش وی را 

ودگی وی وضوح وصل كردند و به تصحیح و عالج آن پرداختند. چون صدق محبت و عدم آل

تمام داشت و در عشق خود صادق و بیگناه بود، در اندک روزی آن شکستگیها درست گردید 

 -و جراحات به سر حد رسید و این معنی موجب مزید معاندان و منکران وی گشت. و الحال

كه از آن جراحت المی باقی نمانده و از آن ممر هیچ گونه غباری بر  -بحمد اهلل و سبحانه

خاطر به خاطرش ننشسته. شعر: عشق را خاصیت این است كه به هر كه بود/ ایزدش  حواشی

«. (128 -127)خالصه األشعار و زبده األفکار، كاشانی: ص « از همه دردی به سالمت دارد

بر امرد طفلی از طائفۀ شاملو شیفته »در تذكرۀ شمع انجمن دربارۀ وی چنین آمده است: 

همچنین یادكرد تذكرۀ (. 512)شمع انجمن، بهادر: ص « دادشد و گوش و بینی خود بباد 

بر امرد پسری از طائفۀ شاملو شیفته شده گوش )تذكرۀ »حسینی دربارۀ وی این گونه است: 

 (.359حسینی، حسینی سنبهلی: ص 

 . دانش و معلومات5-1-2
ر علم د»هایی میروالهی چنین مینویسد: نویسندۀ تاریخ عالم آرای عباسی دربارۀ مهارت

، 1)تاریخ عالم آرای عباسی، ج« موسیقی ماهر، در قول و عمل نواساز و تصنیفاتش نغمۀ طراز

« و در موسیقی علم یکتائی میافراشت»... صبا در این زمینه مینویسد: (. 183تركمان: ص 

موسیقی »در هفت آسمان هم بدین هنر والهی اشاره شده است:  (.888)روز روشن، صبا: ص 

والۀ  (. 152)هفت آسمان، احمد: ص « زیده بود. در ان فن تصانیف درست كردهرا خوب ور

موسیقی را خوب ورزیده، در آن فن تصانیف درست »داغستانی دربارۀ هنر والهی مینویسد: 
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العاشقین دربارۀ معلومات در عرفات (.2375)تذكره ریاض الشعراء، واله داغستانی: ص « كرده

انیف نفیسه در موسیقی از او بر زبانهاست و در شاعری بغایت تص»والهی چنین آمده است: 

گوی و درست بیان و خوش ادای نمکین بود، همه قسم سخن میگفت و صاحب قدرت و تازه

(. همچنین در تاریخ 608گلچین معانی: ص  مکتب وقوع در شعر فارسی،)« خوب میگفت

هر و در قول و عمل نواساز و در علم موسیقی ما»... عالم آرای عباسی چنین آمده است: 

 (.609)همان: « تصنیفاتش نغمه طراز...

 آید كه اطالعات نجومی نیز داشته است:همچنین از اشعارش برمی

 شهههد تنگ خود بر چو جههههههوزا خانۀ

 

 شههههد خرچنههگ خلوتخههانههۀ شهههمع 

 (11: 1)دیوان، تر                          

 كشد قطار بر قطره مکرمتش ابههههر چو

 

هه  ه  كیوان از بشوید سیاهی قطره نیم ب

 (21: 1)دیوان، ق                         

 حمل دكان به مهر صیقلی رود چهههون

 

 صیقل شب دایههههههرۀ از كند قوسی روز 

 (1: 3)دیوان، ق                           

ست روز چون تو احباب و تو روز باد  نخ

 

 حمل به زمانی خورشههید آهوی رود كه 

 (56: 3)دیوان، ق                          

نگ برج از چو  خور بط زد سهههر خرچ

 

هوا  هوع گشت ه ه ه ه  سمندر طبع مطب

 (1: 9)دیوان، ق                            

 اطالعاتی از آشنایی وی از طب وجود دارد:

 گرفههت سهههودا را چرخ مزاج چون

 

 داد جههالب شههههفههق از روزگههارش 

 (1: 34)دیوان، تر                          

شود؛ از آن جمله الزم به ذكر است كه تواناییهای والهی به همین سطح محدود نمی

 شایان توجه است كه بنابر این بیت از دیوانش:

 بندپای را دل میبود خدمتت دام نه گر

 

 بعیر بر محمل غمخانه این از میبست والهی 

 (42/26)دیوان، ق                       

 الدّین محمّد كالنتر و وزیر به شغل دیوانی مشغول بوده است.ا در خدمت صفیگوی

 . آثار6-1-2

بند، مثنوی، هجویات، رباعیات، بند، تركیبدیوان میر والهی شامل: قصاید، غزلیات، ترجیع

ای از آن را قطعات و ماده تاریخ است و در مجموع شش هزار بیت است كه بخش عمده

 ه خود اختصاص داده است.قصاید و غزلیات ب

تا به حال تصحیح جامع و كاملی از دیوان والهی قمی صورت نپذیرفته است و فقط یک 

نوشته  1389رسالۀ كارشناسی ارشد در دانشگاه تهران به وسیلۀ فاطمۀ یارمحمدی در سال 
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 گیرد. شده است كه بخشی از دیوان شاعر را همراه تعلیقاتش در بر می

وهش نویسندگان این مقاله از دیوان والهی قمی چهار نسخۀ خطی در اما بنابر بر پژ

ای دكتری آن را تصحیح های ایران موجود است كه نگارندگان این پژوهش طی رسالهكتابخانه

 های خطی موجود از این قرار است:اند. مشخّصات نسخهكرده

 2598به شمارۀ : قدیمیترین و كاملترین نسخۀ شناخته شده از دیوان والهی قمی اس

متعلّق به كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران است كه در این پژوهش به عنوان نسخۀ اساس به 

برگ از اشعار والهی است كه به خط نستعلیق مورّخ  206كار رفته است. این نسخه حاوی 

بند ه.ق و در زمان حیات خود شاعر كتابت شده است. این نسخه حاوی قصائد، تركیب 1032

بند، ساقینامه، غزلیّات، مثنویها، قطعات، هجویّات و هزلیّات، چیستان، رباعیّات و جیعو تر

های والهی است و قریب به پنج هزار و هفتصد بیت دارد. از جمله ویژگیهای مادّه تاریخ

چای در »را به صورت« جای در نور»كتابتی نسخۀ اساس آوردن چ به جای ج: به عنوان مثال

ضبط كرده است؛ در صورتی كه عادت « چوی كهکشان»را به صورت« شانجوی كهک»یا« نور

گذاری و در موارد معتنابهی بر این است كه كاتبان عکس این عمل نمایند. قصور در نقطه

ها از دیگر مواردی است كه كار تصحیح را با مشکل رو به رو نادرست گذاشتن جای نقطه

الی گذاشته و نسخه سفید است؛ گویا كاتب ها را خمیکند. در موارد متعددی جای واژه

هایی را كه نتوانسته بخواند یا ناخوانا بوده از قلم انداخته و جای واژگان را خالی گذاشته واژه

 است.

متعلّق به كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی است. این  16216/  13: نسخۀ شمارۀ مج

یسندگان مختلف است، دوّمین نسخۀ ای از اشعار و متون شعرا و نونسخه كه در اصل مجموعه

 65دیوان والهی به لحاظ حجم اشعار است كه قریب به هزار بیت از اشعار وی را داراست و 

صفحه از این مجموعه را به خود اختصاص داده است. تاریخ كتابت این نسخه قرن دوازدهم 

ات، قصاید، هجری است و به خط نستعلیق خوانا كتابت شده و در بردارندۀ منتخب غزلیّ

 های شاعر است. بند، قطعات و مثنویبند، تركیبترجیع

متعلّق به كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران به خط نستعلیق و در  2473جنگ شمارۀ : دا

بر دارندۀ منتخب چند غزل از اشعار والهی قمی است. این نسخه در قرن دوازدهم هجری 

 كتابت شده است.

به خط نستعلیق و متعلّق به كتابخانۀ ملک تهران است كه  4588/  3: نسخۀ شمارۀ مل

تنها یک قصیده از اشعار والهی قمی در مدح حضرت علی)ع( را داراست. تاریخ كتابت این 

 نسخه ذكر نگردیده و مشخّص نیست.

 . تأثر7-1-2
والهی قمی از اوستادان مسلم »نویسندۀ تذكرۀ منتخب اللطایف دربارۀ والهی مینویسد: 
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« وت و جامع جمیع اقسام شعر و صاحب دیوانست و طرزش بطور قاضی نوری ماناستالثب

در شیوۀ شاعری از (. همچنین صبا بر آن است كه 319ایمان: ص  تذكرۀ منتخب اللطایف،)

 -888)روز روشن، صبا: ص  طرز شاعری شریف قزوینی و قاضی نوری اصفهانی پیروی میکرد

890.) 

اقینامه در میان مثنوی در همان وزن اسکندرنامه نیز جمله پیروی از نظامی در آوردن س

 های شعری والهی قمی است:شاخصه

 فامیاقههههههوت جههههههام آن سههاقی بیا

ند جا قدح در چون كه می آن از  ك
 سهههرم كرده مسهههت تا كه ده من به

ّی غن  زن كههار در دسههههت هم تو م

بر لم از ب بر د  هوش و آرام و صهههه

 

 وام كهرده ابههد عهمهر خضههههر كهزان 

 كههنههد مسههههیههحهها دهههان را قههدح

هن ز مالیک ه ه ه ه ه ه ه  بسترم كند دام

 زن تهههههار بر مضههراب دو یک نشههین

نم جرای ز كش برون روا  گوش م

 (75/3 -79)دیوان، مث                  

 در بیت زیر تأثیرپذیری وی از حافظ نمود دارد:
 داری مذهب چه كه قطعا تو به نبردم ره

 
 كردم ملّت دو و هفتاد ره قطع گرچه 

 (194 /4)دیوان، غ                      

 همچنین در این بیت:

 موم درد اهل تربیت به نشهههد سهههنگت

 

 كنند كیمیا نظر به را خاک كه آن با 

 (143 /4)دیوان، غ                        

 در غزلسرایی خود را از سعدی برتر دانسته است:

 شهههنود غزل این گر سهههعههدی روح

 

 شههههیههراز از آیههد قههم طههواف بههه 

 (8/148)دیوان، غ                         

بند معروف به پیروی از ترجیع« ای كرده در مخالفت باز»بندی با مطلع: ترجیع

 سروده است.« بنشینم و صبر پیش گیرم...»سعدی

 . نظر دیگران دربارۀ شعر والهی8-1-2
شاعر شیرین كالم، »آرای عباسی دربارۀ والهی چنین مینویسد: نویسندۀ تاریخ عالم

صحبتش رنگین و سخنانش با مزه و نمکین. در علم موسیقی ماهر، در قول و عمل نواساز و 

)تاریخ عالم آرای عباسی، « اش معنی استادانۀ بسیار داردتصنیفاتش نغمۀ طراز. اشعار عاشقانه

(. نویسندۀ تذكرۀ مجمع الخواص نیز دربارۀ وی چنین میگوید: 183، تركمان: ص 1ج

 خالصه األشعار و زبده األفکار،)« صحبت استسلیقه و خوششاعری قدیم و شخصی خوش»

 (.82صادقی كتابدار: ص 

والهی كره جاری از زالل »نویسندۀ تذكرۀ صبح گلشن دربارۀ شعر والهی مینویسد: 
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 طبعش در چمن سخن آبیاری... 
 «كستر مادوزخ انگشت گزد بر سر خا  سوخت ما را تب عشق تو چنان كز حیرت

 .(585)صبح گلشن، حسینی قنّوجی بخاری: ص 

دیوانی قریب شش هزار بیت دارد »... اش دربارۀ دیوانش چنین مینویسد: صبا در تذكره

 فکریهای اوست:از خوش

هاطپد بسکه ز شوقت دل بیمی  كینۀ م
 ما چو طفلیم و جهان مکتب و عشهههق تو ادیب

 

 ما شده نزدیک كههههه بیرون جهد از سینۀ 

 «هجر و وصل تو بود شنبه و آدینۀ ما...

 (.890 -888)روز روشن، صبا: ص     

از استادان فصیح زبان و شعرای شیرین بیانست اشعار تمکین »در هفت اقلیم آمده است: 

 (.152)هفت آسمان، احمد: ص « و افکار رنگین دارد

و طبعی مستقیم دارد  امیر الهی ذهنی سلیم»رازی دربارۀ كیفیت شعر والهی مینویسد: 

 گمارد این دو بیت از واردات اوست.و همواره همت بر انتظام نظم می
 ما چو طفلیم و جهان مکتب عشهههق و تو ادیب

هز حیرت ه ها را غم عشق تو چنان ك ه  سوخت م
 

 هجهر و وصل تو بود شنبه و آدینۀ ما 

 «دوزخ انگشت گزد بر سر خاكستر ما

 (.517، رازی: ص 2)هفت اقلیم، ج    

میر والهی قمی از استادان فصیح زبان و شعرای »والۀ داغستانی دربارۀ وی مینویسد: 

)تذكره ریاض الشعراء، واله « شیرین بیان زمان است. اشعار نمکین و افکار رنگین بسیار دارد

 (.2375داغستانی: ص 

د سیدی خوش طبیعت عالی فطرت، بلن»نویسندۀ عرفات العاشقین چنین آورده است: 

فکرت، جامع فنون آدمیت و مردمی، میر والهی قمی، از شعرای معروف مشهور و فصحای 

متین رزین است. سیدی در نهایت حال و مردی در غایت كمال بود. صاحب استعداد و سیر 

جامع فنون هنر. مرغ طبعش در ساحت عرش در سیران و طیران، دیدۀ جانش به روی شاهد 

ا به والهی علم شد. تصانیف نفیسه در موسیقی از او بر زبانهاست بیان واله و حیران بود، لهذ

گوی، درست بیان، خوش ادا، نمکین بود. همه و در شاعری به غایت صاحب قدرت و تازه

، اوحدی 7)عرفات العاشقین و عرصات العارفین، ج « گفت و خوب میگفتقسم سخنی را می

 (.4558بلیانی: ص 

در آن والیت به جودت طبع »د سخن داده، چنین مینویسد: كاشانی نیز دربارۀ والهی دا

و درستی سلیقه و استعداد ظاهر مشهور بین الناس و الحق به غایت ستوده خصال و حمیده 

گوی و خوشنویس و مصاحب است و در سخنوری خصوصاً در طرز غزل فعال است و خوش

ی و سخنوری كمی ندارد و و قصیده مرتبۀ عالی دارد و از شعرای آنجا در فن نکات شاعر

فهمان عراق و دیگر جاها اشعار او در میان مستعدان دارالمؤمنین قم متعارف است و خوش
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دارند و ابیات غزلیات او را بر اشعار شعرای آنجا خصوصاً عارضی كه اشعار وی را مسلم می

ی و مهارت دهند و فی الواقع او را در فن شعر، پختگمعارض و عدیل اوست ترجیح تمام می

آمیزش مرغوب ارباب قلوب انگیز مودتتمام است و قصاید پر فکر بلند دارد و غزلیات محبت

 (.127)خالصه األشعار و زبده األفکار، كاشانی: ص « است. چنانکه كس را در آن سخن نمانده

نکتۀ قابل توجه دیگری كه باید دربارۀ شاعری والهی بدان اشاره كرد اینکه آن قدر 

ی وی شایع و رایج بوده است كه به اشتباه در دیوان شاعران دیگر نفوذ كرده است؛ از شعرها

آن جمله میتوان به این بیت اشاره نمود كه به نام موالنا حسنعلی ثبت شده، ولی برخی آن 

 اند:را از والهی دانسته
 صههحبت ما و تو همچون خار و گل اسههت

 
 است ما خوشتو ما را خوش نباشد گر ترا بیبی 

 (.105آذر بیگدلی: ص  آتشکدۀ آذر،)  

و همچنین بیتهای زیر كه به نام رامی ثبت شده است، ولی برخی آن را از میر والهی 

 اند:دانسته

نه در بزم غیر كه دوشهههی یدم   شهههن

 نههدانم در آن بزم پر شهههور و شهههر
حال در شههههر آوازه اسههههت  به هر 

 

 ایمی لعل از جههههههام زر خورده 

 ایه یههههها بیشتر خوردهدو پیمانههه

 ای!كه جز باده چیزی دگر خورده

 (.106)همان:                               

نکتۀ دیگر در این سطح اینکه والهی از جمله شاعرانی بوده است كه صاحبنظران عرصۀ 

ر او شعر از او همواره یاد كرده و یکی از بزرگان شعر دورۀ خود بود كه شعر دیگران را با شع

مقایسه میکردند؛ از آن جمله فخر الزمانی در بررسی كیفیت شعر مال عبدالباقی نهاوندی 

-(. همچنین در قاموس255فخر الزمانی: ص  تذكرۀ میخانه،یادی از میر والهی هم میکند)

الدّین سامی به نام سه والهی اشاره رفته است كه یکی از آنان والهی قمی است االعالم شمس

 (.4671سامی: ص  قاموس االعالم،)از اشعار وی را ذكر نموده استو یک بیت 

 . سبک شعری میر والهی9-1-2
ای در شعر فارسی پدیدار شد كه غزل را از صورت تازه در ابتدای قرن دهم هجری مکتب

ای بدان بخشید و در نیمۀ دوم همان قرن تازه خشک و سرد قرن نهم نجات دارد و زندگی

د رسید و تا ربع قرن یازدهم ادامه داشت. این مکتب تازه كه بین شعر دورۀ به اوج كمال خو

نامیدند و مقصود از آن بیان كردن « زبان وقوع»شمار میرود، تیموری و سبک هندی به

حاالت عشق و عاشقی از روی واقع بود و به شعر درآوردن آنچه كه در میان طالب و مطلوب 

آالیش و تهی از هر گونه صنایع لفظی و اغراقهای ده و بیبه وقوع میپیوندد؛ یعنی شعری سا

 شاعرانه. شعر وقوع عمدتاً به اشعار عاشقانه اختصاص دارد و معشوق نیز در آن مذكر است.

 . سطح فکری1.10.1.2
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سبک وقوع در اشعار والهی نمود دارد. نویسندۀ كتاب مکتب وقوع در شعر فارسی والهی  

 قوع برشمرده است و به برخی از اشعارش اشاره كرده است:را از جمله شاعران مکتب و

 اینکه گویند بود چارۀ عاشههق به سههفر
 گفت پنهان زیر لبدی به تیغم میزد و می

 نصیب است از رختمن نمیگویم كه چشمم بی

 وفا رسههدصههد خون خورم كه ناله به آن بی
ناز گویی والهی برخیز و بیرون شهههو  خوش آن كز 

 سههت پیش مننکه یکیمنت آمدن منه ز آ

 

 این سفر نیست عزیزان، سفر آخرت است 

 این سهزای آنکه اظهار محبت میکند
 میکند گاهی نگهاه، اما به حسرت میکند
 این آه پاشکسته ندانم كجا رسد
 چو پا بیرون نهم با پاسبان گویی كه مگذارش

 «هجر من و وصال تو درد من و دوای تو
 ران سبک هندی،گزیدۀ غزلیات صائب و دیگر شاع)

 (.612 -610طغیانی: ص 
 از جمله موتیفها یا مضامین رایج در شعر والهی میتوان به این موارد اشاره نمود:

نخل؛ فرهاد و كوهکن بودن او و جاودانگی عشقش؛ دیدۀ یعقوب؛ پنبه و داغ؛ با غیر آمدن 

 معشوق بر سر مزار والهی)عاشق(.

توان به موضوع مفاخره نیز اشاره كرد. در همچنین در سطح فکری اشعار والهی می

 ای با مطلع:قصیده

 اسههههت من متین خهاطر در چهه هر

 

هر  تو از ظهها ین پر ب  اسههههت من ج

 (1/23)دیوان، ق                           

 به خود و شعرش بسیار میبالد. همچنین خود را چون فردوسی میداند: 

 شهههعر رتبۀ به فردوسهههیم چو من

 

 اسههههت من ینسهههبکتک پور شههههاه 

 (32/23)دیوان، ق                         

یا ماجرای فردوسی و محمود را نمیداند یا تلویحاً شاه عبّاس را به عنوان كسی معرفی 

 میکند كه قدرش را نمیداند.

 . سطح زبانی2.10.1.2

از نظر زبانی شعر والهی دارای ویژگیهای اختصاصی است كه در ذیل بدان اشاره خواهد 

 .شد

 سازیواژه
 : در لغتنامه نیامده است:1پوفیده -

یده یده و پوف  اسهههت دم كافور و پیچ

 
 است كلم حافظ كه مخوان ملکش حافظ 

 (2/27)دیوان، ر                            

                                                   

 نی، تو خالی و بیهوده است.؛ یع«پفیده»این واژه بسیار نزدیک به معنای امروزی -1
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 سباسب: زمین هموار، فالت -
ندی چندین قطع از پس  پسهههتی و بل

 
 1سباسب در رو كوه از چو نهادم 

 (20/5)دیوان، ق                          

 های بسیار شکار، گروهی از سواران كه برای غارت جمع شوند.مقانب: گرگ -
کر دو غبههار و گرد ز زمههانههه  لشهههه

 
 مقههانههب اهههل چو گردد پوشسهههیههه 

 (10/12)دیوان، ق                        

ر جای مانده از روزگار از بسیاری گرد و غبار برخاسته از پیکار دو سپاه همچون آثار ب
 غارتگران به سیاهی میزند.

 حنم: -
 دشمن سر بر سپه ز را شه چو كه گفتا

 
 2را حنم اوتاد وی چشم بر مژه چون زد 

 (19/16)دیوان، ق                         

 نامه شاهد شعری برای آن نمیبینیم:یسال: به معنی تاجی از گلها و ریاحین كه باز در لغت -
 كاندرو عیان گشهههت لناکهو ایبادیه

 
سته  سال هرگز نه خ سته  ی  گیا هرگز نه ر

 (22/18)دیوان، ق                         

 كردن:سعال: به معنی سرفه و سرفه -
 سهههماع به را اجل تو عمود باد افکند

 
 سعال به را زحل تو سپاه گرد آورد 

 (18/25)دیوان، ق                         

 هاشکوب: طبق -
 اشههکوب هفت هجره نه پایۀ دور به این

 
 حقیر بیتبی و مستی بود بیوتاتت از 

 (11/26)دیوان، ق                         

 ای نیز در اشعارش بهره برده است:والهی تركیبات تازه

 

 سازیتركیب
 بازی؛ شمشیربازی؛ نمازی كردن؛ دست -

لبههل بههاز غمههه ب  كنههدمی سههههازین

 

 میکنههد ازیبههدسههههت گههل بهها بههاد 

 (1/1)دیوان، تر                            

                                                   
 پس از طی کردن مسیرهای بلند و پست، وقتی از سمت کوه رو به سوی زمین هموار گذاشتم... . -1

اند. نگارنده مؤلفان کتب در معنای این واژه دچار تردید گشته و برخی آن را با تردید در معنای خواب دانسته -2

اسااات. در این بیت والهی حنم دقیقاه به معنای خواب آمده  شااااهد شاااعری برای این مورد در این کتب ندیده

 است)ر.ک: لغت نامه؛ فرهنگ نفیسی؛ منتهی االرب و محیط المحیط و...(.
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 یاد از چیزی دادن: به یاد آورده -

 شهههفق خون از مغرب صهههحن بههاز

 

 داد قصهههههاب قههربههانههگههه از یههاد 

 (34/1)دیوان، تر                           

 آینه بر دامن نهادن صبح: -

فش  آینه نهاده دامن بر صبح یبهها رخ گویهها یوسهههه مود ز  1ن

 (42/1)دیوان، تر                           

 سایی:دیده -

که كنم وی از لحظه همان  كم را سههه

 

یدن چهره بس ز  یده و مال  2سهههایید

 (38/11)دیوان، ق                         

 پادرازی: -

بزه بسههههاط بر  كوه بههاالی از سهههه

 

گر سههههیههل  ی کنههد پههادرازی د ی  3م

 (4/1ان، تر )دیو                            

 لباس:خضری -

عل به باسههههتخضهههری گهرپوش ل  ل

 

 جانفزایی كند حیوان آب چون كه 

 (14/11)دیوان، ق                         

 با دندان نرم كردنزنجیر را  زنجیرخایی: -

 سههالسههل اندر ضههحاكش همچو كشههد

 

 4زنجیرخایی به باشد حشر تا كه 

 (24/11)دیوان، ق                         

 ای دارد.شفق: آسمانی كه شفق شیشهسپهر شیشه -

 را آفرینش بزم بود كه تا همیشههههه

 

 زر پیاله خور باده، شفقشیشه سپهر 

 (46/13)دیوان، ق                        

 زن:فن/ تغافلتبسم -

                                                   

 گر ساخته است. ای نهاده است چنان که گویی یوسفش روی زیبای خود را جلوهصبح گویی بر دامنش آینه -1

 ری چهره مالیدن و دیده ساییدن)التماس( بر آستان او.در همان لحظه سکه را از وی کم کنم از بسیا -2

گوید: سیل از باالی کوه بر روی این واژه در این بیت به معنای فرصت جوالن پیدا کردن آمده است. شاعر می -3

 کند.سبزه فرصت جوالن یافته است و به سرعت طی مسیر می

 ز قیامت به نرم کردن زنجیرش مشغول باشد.کشد چنانکه تا رورا همچون ضحاک به بند و زنجیر میاو  -4
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عل م ل نتتبسهههّ فل چشهههم ف غا نتت  ز

 

 1حیا و شرم همه و این فسون و سحر همه این 

 (13/18)دیوان، ق                        

كینه)غ (، ضعیف31/27(، گیر كردن)ق 78/24و همچنین تركیباتی چون: آرزوافزای)ق 

(، 4/66پناه)غ (، غم4/51طلب)غ (، محنت3/30مرغان)غ (، كهنه12/10اندوز )غ (، حرف5/3

 5(3/195بین)غ ، یک4(2/119پیکان)غ كوب(، دل2/114)غ 3، بازی دادن2(2/91در)غ دیده

رخش)قط (، فلک142/1)تر  7دالنه، بی 6(3/224(، مستغنیانه)غ 4/201، تراوش آتش)غ 

9/31)8. 

 واژهكهن

های كهن و مهجور است كه نشان از یکی دیگر از ویژگیهای زبانی شعر والهی استفاده از واژه

به معنی زاغ كه به « خاد»ژۀتوغّل شاعر در آثار قدما و تأثیرپذیری از زبان آنها دارد، مانند وا

 نامۀ دهخدا تنها در زبان شاعران قدیم و سبک خراسانی به كار رفته است:استناد لغت

 بهبههیههنههد گهر مهنههی گهردد شههههیههر

 

  خههاد بههیضههههۀ لههعههاب گههردد بههاز 

 (34/31)دیوان، ق                         

 هد ابیات آن از فرخی است:نامۀ دهخدا تنها شابه معنی نیستانها كه به استناد لغت« اَجَم»یا

 مهتاب شهههب اندر كنی گر كتان تار از

 

 را اجم شیر كشد زنجیر به تو خط 

 (38/16)دیوان، ق                         

 اصطالحات عامیانه
 یکی دیگر از ویژگیهای زبانی شعر والهی كاربرد اصطالحات عامیانه است:

                                                   
-زن هم به معنای فریبات کاری است و تأثیرگذار و تغافلتبسم فن در این بیت به معنای آن است که خنده -1

 گر آمده است.دهنده و عشوه

 به معنای بصیر و آگاه -2

 فریب دادن -3

 کند.کوبد و زخمی میپیکانی که دل را می -4

 یز نگاه کند و اهمیت دهد.فقط به یک چ -5

 نیازی و غروربا بی -6

 باکانه و بدون ترس و بیمبی -7

به این موارد نیز اشااااره کرد: در این مورد می -8  22-(، )ق1/3(، )ق 3/2-1(، )ق 45/1-41(، )ق 24/1)ق توان 

(، )ق 38/22-39(، )ق 30/19(، )ق4/18-5(، )ق 6/17-8(، )ق 3/27-4(، )ق 30/31 -31(، )ق7/23(، )ق 21/4

(، )غ 4/130(،  )غ 3/128(، )غ 2/116(، )غ 5/85(، )غ 11/84(، )غ 3/84(، )غ 4/30(، )غ 18/25(، )ق 58/24

 (.1/9(، )ق 5/2(، )تر 35/2(، )تر 3/185(، )غ 2/139(، )غ 4/137(، )غ 2/135(، )غ 3/131
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 پا درازی: فرصت جوالن پیدا كردن

ب بسههههاط بر  كوه بههاالی از زهسهههه

 

 مهیهکهنههد پههادرازی دیهگهر سههههیههل 

 (4/1)دیوان، تر                             

 اندک اندک -رفته رفته: كم كم

 قضهههها را شههههب آهههو نههاف خههون

 

 داد نهاب مشههههک رنهگ رفتهه رفتهه 

 (36/1)دیوان، تر                           

 زدن: ترمیم كردنبخیه

 چشهههم ز میریزد كه خونینم اشهههک

 

 میزنههد گریبههان چهههههههاک بر بخیههه 

 (55/1)دیوان، تر                        

زدن تعبیری كه والهی در اینجا به كار برده است، از ظرافت خاصی برخوردار است. بخیه

بر چاک گریبان به معنی آن است كه آن قدر اشک شاعر  زیاد است كه گریبان دریدۀ 

اوان است، ترمیم میسازد. چنین تعبیری هم شاذ و نادر اش را كه ناشی از غم و اندوه فرشده

 است و هم عمیق.

(، شیطنت كردن)= 42/3(، راسته)=ردیف()ق 59/1گشتن( )تر  -زدن)= دور زدنگشت

(، گرم دیدن)= دیدن با عشق و عالقه و البته با مدت زمان طوالنی()غ 36/6موش دواندن()ق 

(، 4/325(، چاردیواری)غ 2/114دادن()غ فریبدادن)= (، بازی9/32كن)غ خوش(، دل4/10

(، تخته كردن در)= در جایی را تخته 1/340ده)غ (، بازی5/327لیوه)لوس و چاپلوس()غ 

(، عف عف و چخ: )نام آواست كه در زبان 51/6(، خرخر)تر 19/6(، پفیوز)تر 49/3كردن()تر 

 (.42/5مدت را گویند( )ق (، خواب خرگوشی)خواب طوالنی 2/21رود()مث محاوره به كار می

 

 . سطح ادبی3.10.1.2
های مختلف و متعدد است كه در زیر به اهم آنها اشاره از نظر ادبی شعر والهی سرشار از آرایه

 میگردد.

 های نو:حسن تعلیل -

 دیههد چو را آتش خورشهههیههد گرمی

 فروتن سایه به گردد كه خواست مسیح

 

 شد سنگ در نهان الحذرگویان 

 قران كرد آفتاب با و دش آسمان بر

 (29/1-28)دیوان، مث                  

 :1تصاویر بدیع و نو -
جر هوا روی بر بیههد ن  گرفت خنجر كفش از آمد باد  كشهههیههد خ

                                                   
 اردی از آن ذکر گردیده است.توان در دیوان والهی سراغ گرفت که موبیش از پنجاه تصویر نو را می -1
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 (22/1)دیوان، تر                            

جاز صهههبح باز  نمود موسهههی چون اع
 

 نمود بیضا ید خود آستین ز 
 (40/1)دیوان، تر                           

 كشهههد قطار بر قطره مکرمتش ابر چو
 

 كیوان از بشوید سیاهی قطره نیم به 
 (21/1)دیوان، ق                           

 شهههود دیهده توتیهای درش غبهار اگر
 

 جان صورت دید جسم آیینۀ در توان 
 (24/1)دیوان، ق                           

 خواب پردۀ درید مؤذّن بانگ كه سههحر
قل ز یب از قرار برده ع  موج ابروی فر

شند شیر بیژن ك  غالف چاه ز چون شم
 

 آب چشمۀ كنار بر علم سههههرو چو زدم 
 حباب چشم فسون از حیات داده روح به

 داراب بههههر دار چههو را جهان دار كنند
 (3/2-1)دیوان، ق                        

 حمل دكان به مهر صهههیقلی رود چون
فاق دامن شهههود گر فۀ از پر آ  چین نا
 

 صیقل شب دایههههرۀ از كند قوسی روز 
 جعل مغز تر و تازه نشود سرگین به جز

 (1/3)دیوان، ق                            
 معنی گل بس از اماندیشههه گلشههن در

 گههرد نههمههانههد بههدن در را خههاک
 

 چینم فرصهههههههت ندهد هم پی ز روید 
 نهههم نهههمهههانهههد جهههگهههر در را آب

 (21/4 22-)ق                             

مر چرخ و عودم ج  مرا اسههههت م
 

 است من چین كهههههههاینات و مشکم 
 (7/23)ق                                    

 قههلههم دوک ز ازل بههنههدنههقههش
سمههههههههههان  قزح قوس چو زمان در آ

 

ند   اجسههههاد بههههههر روح تهههههههار نت
 دار هههزاران كههنههد پهها سههههر بههر

 (30/31 -31)ق                            
 دامن برزده باالت خهههههدمت بههه بال
 نگاه تار دراز سههازد چو كه نرگسههت به
 

 كمر طراز كنی دامن چو جلوه گاه به 
 پر ببندد آسههمههههههان بر را فرشههتگان

 (3/27-4)ق                               
 

 :1استعارات نو یا بدیع و جالب -
 را انجام ماندۀ ته چکان ما تلخ كام در  همدمی سراب بخشی را غیر چون لب جام از

 (2/1)دیوان، غ                             

تش بر همههه زد  دود زنجیر بههه بسهههتههه فلههک پههای  عود چو سهههودا آ
                                                   

مجموع استعارات نو و جدیدی که در دیوان شاعر قابل مالحظه است، سی و چهار مورد است که چند نمونه  -1

 در اینجا آمده است.
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 (5/2)دیوان، مث                           

 نهههههاد خههوان بههر مههاه گههردۀ فههلههک

 

 نهههاد دنههدان گرده بران سههههتههاره 

 (81/3)دیوان، مث                       

 گهههههر صههههفههای از كههه بههامههدادان

 

 سحر تیغ سترد را شب ریش 

 (1/9)دیوان، مث                         

 رنگ و رخسهههار مهر و ماه از اوسهههت

 

 وسمه ابروی سپهر از اوست 

 (6: 5)دیوان، ق                          

 روز از خههیههل صههههنههعههتههش زالههی

 

 سار قدرتش خالیشب ز رخ 

 (7: 5)دیوان، ق                          

 ذره از ضههههیههای او خههورشههههیههد

 

 از نوای او ناهید نغمه 

 (8: 5)دیوان، ق                           

به بر ماهشهههان یده   مشهههتری كشههه

 

 سروشان سركشی نهاده ز سر 

 (19: 6)همان، ق                          

یک ته  مه نشهههسههه یت زیر خی  عفر

 

 كبریت ۀهر بروتش چو دست 

 (8: 9)همان، ق                           

هر شههههب بههه نههام روزكهه م نهههد   ه 

 

 یوز ه كند دلق شیر در برك 

 (5: 5)همان، م                            

 :1تشبیهات نو -

                                                   

 :دیوان والهی برشمرد که از جملۀ آنها این موارد هستندتوان در حدود صد مورد از این تشبیهات نو را می -1

(، فارس نیّت/ رخش زمان)ق 40/1(، موی دخان)ق 56/1(، خاتم وصلت)تر 37/1)تر  (36/1انبر سم)مث 

(، موسی فکر)ق 21/10(، بختی کوه)ق 23/8(، بت فقر)ق 2/3(، مس شب/ زرگر مهر/ اکسیر عمل)ق 16/2

( ، 2/30(، کحل بیداری)ق 13/23(، مخزن سخن)ق 22/23گه)مث (، کشت معنی9/11(، خلیل خیال)ق 42/11

(، 8/17(، آفتاب غم)ق 6/17(، شکار غم)ق 4/16(، می دم)ق 9/27(، تار نگاه)ق 30/31م/ تار روح)ق دوک قل

(، خوان 61/24(، کوه گنه و کندن کوه گنه)ق 58/24(، تیشۀ منقار)ق 38/22(، خوان عربده)ق 4/18شمع الم)ق 

آتش/ تشبیه دل به ماهی (، عمان 2/29(، دوزخ عشق)غ 21/32(، چوگان نگاه)ق 106/24خاک/ دیگ آسمان)ق 

(، ریاض جگر)غ 4/99(، گیاه غصّه)غ 6/92(، تیشۀ غم)غ 2/85(، تیر ایما)غ 1/60عمان آتش/ طوفان آتش)غ 

(، گوشوار 3/163(، عیسی لب)غ 4/130(، آتش نظّاره/ ساغر چشم)غ 3/128(، دهقان آه/ تخم شرار)غ 2/116

(، قصر هستی)غ 4/178(، لیلی و مجنون غم)غ 6/86(، گل تهمت)غ 3/165(، مطبخ عشق)غ 5/164زلف)غ 

(، 2/321خانۀ دیده)غ (، لیلی نگاه/ سیه9/224(، آه به رنجیر شاه و تلمیح به زنجیر عدالت انوشیروان عادل)غ 3/199

(، هیون کرم)مث 42/2(، شتر سخن)مث 31/3(، سایل نگاه)تر 4/321(، پروانۀ دیده)مث 3/321کاشانۀ دیده)غ 

 ( و... .46/2
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 سبزه طوطیان

هر طیههان قوت ب بزه طو بر سهههه  ا

 

 گرفت شکر در برف از را باغ 

 (23/1)دیوان، تر                         

 جوشن یخ/ خودِ سیمین حباب

 فکنههد بر در چون آب یخ جوشهههن

 

 گرفت سر از حباب سیمین خود 

 (25/1)دیوان، تر                          

 گلستان آسمان

 آیینۀ جسم/ صورت جان

 شهههود دیهده توتیهای درش غبهار اگر

 

 جان صورت دید جسم آیینۀ در توان 

 (24/1)دیوان، تر                          

 عید رخ

یت به مد كو یل تیز تیغ با آ ماع  اسههه

 

 قربان كند را خویش رخت عید پیش كه 

 (31/1)دیوان، تر                          

 خیالینازک
یکی از ویژگیهای سبک هندی نازک خیالی است كه این خصوصیت را میتوان در جای جای 

 نمود: شعر والهی مشاهده
 ما چراغ مژگان، جنبشِ بادِ ز میرد  چشم واكنیم گر كه ضعف رسیده جایی

 (2/2)دیوان، غ                              

ید نا نوم ما  طبیبم چاره از شههههده ه
 

 نیسههت سههببیبی ما دل زخم خندیدن 

 (4/33)دیوان، غ                           
 ساقی ای ده پنهان قدح دارد زیان می را نمک

 
 افتد ساغرم در مدّعی شور چشم مبادا 

 (7/78)دیوان، غ                           

 قیامت به آمد تو عشهههق سهههوختۀ گر
 

 برآید خام سوختگی همه به دوزخ 

 (3/84)دیوان، غ                           

 دل مرغ صهههید پی گرم سهههینۀ به آمد

 

 ندید آشیان آن در كباب پارۀ جز 

 (3/101)دیوان، غ                         

 آهم آتش شهههعلۀ از پر كرده آسهههتین

 

 آیدمی جگرم ریاض گشت از مگر 

 (2/116)دیوان، غ                         

 زداییآشنایی
 زدایی است:از دیگر خصوصیات بالغی شعر والهی آشنایی

 عصیان بر حشر روز برد رشک ثواب  گناه اههههههل شفیع گر شود تو عنایت



 1399 بهمن /57شماره پیاپی /و نثر فارسی)بهار ادب(سبک شناسی نظم / 178

 (33/1)دیوان، ق                           

 كرد نسبت نمک به را لبت چهههه از والهی
 

 است شیرین نمک كه گمانش بود این مگر 

 (7/64)دیوان، غ                           

یرد غم گ ی م می ن  قرار  منبی د

 

 میکند بازیعشق من با عشق 

 (2/107غ )دیوان،                         

 بیرون سههرا از ناید و روز سههازد خواب بهانه

 
 1میگردد بیدار من زار هایناله از شب چو 

 (4/129)دیوان، غ                         

 تکرار

 تکرار یکی دیگر از صنایعی است كه در شعر والهی دیده میشود، از جمله تکرار در كل غزل:

مع فروغبی علههه رویههت شههه  وارشههه

 

 قهههراربهههی قهههرارمبهههی مقهههراربهههی 

 (1/147)دیوان، غ                          

 رخههت تههمههنّههای در نههدادم جههان

 عشهههق هههایمحنههت بههار نههه دلم بر

 مرهمی اندک كن احسهههان طبیب ای

 مههکههن مههن مههنههع نههالههه از والهههههی

 

 شههرمسههار شههرمسههارم شههرمسههارم 

 بههردبههار بههردبههارم بههردبههههههههههارم

 فههگههاردل فههگههارمدل فههگههارمدل

 داغههههدار داغههههدارم داغههههدارم

 (2/147-4)دیوان، غ                     

 

 اصطالحات سبک هندی
 معنی بکر

 طههوبههی امخههامههه و خههلههد خههلههوتههم

 

نی  ع کر م ین حور ب  اسههههت من ع

 (17/23)دیوان، ق                        

 

 معنی نازک

 افسهههرده سهههخن بازار و تازه سهههخنم

 

 سَبَل خریدار چشم در و نازک معنیم 

 (50/3)دیوان، ق                           

 نتیجه
های بسیاری به خود دیده است اقیانوس بیکران ادب فارسی در طول تاریخ فراز و نشیب

كه این مهم موجبات به محاق رفتن برخی از شاعران و آثارشان را در پی داشته است. یکی 

                                                   
( 96/2(، )تر 2/200(، )غ 7/166(، )غ 2/163زدایی را مشاهده کرد: )غ توان آشناییهمچنین در این ابیات هم می -1

 و... .



 179/ قمی؛ شاعر دورۀ صفویه و سبک شناسی آن معرفی نسخه خطی  دیوان میر والهی

ن میر والهی قمی، شاعر از آثار ادبی كه در طول تاریخ تحقیقات ادبی مغفول مانده است، دیوا

های اخیر، چهار نسخه از این اثر موجود است زبردست دورۀ صفوی است. با توجه به یافته

 كه بدین شرح است: 

 2598: قدیمیترین و كاملترین نسخۀ شناخته شده از دیوان والهی قمی به شمارۀ اس

عنوان نسخۀ اساس به متعلّق به كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران است كه در این پژوهش به 

 كار رفته است. 

متعلّق به كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی است. این  16216/  13: نسخۀ شمارۀ مج

 ای از اشعار و متون شعرا و نویسندگان مختلف است.نسخه كه در اصل مجموعه

متعلّق به كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران به خط نستعلیق و در  2473جنگ شمارۀ : دا 

دارندۀ منتخب چند غزل از اشعار والهی قمی است. این نسخه در قرن دوازدهم هجری بر 

  كتابت شده است.

به خط نستعلیق و متعلّق به كتابخانۀ ملک تهران است كه  4588/  3: نسخۀ شمارۀ مل

تنها یک قصیده از اشعار والهی قمی در مدح حضرت علی)ع( را داراست. تاریخ كتابت این 

 ردیده و مشخّص نیست.نسخه ذكر نگ

های ای كه در تصحیح این دیوان صورت پذیرفته است، نمود مشخصهبا توجه به مداقه

سبکی هندی و تبحر شاعر در بکارگیری آنها كشف و استخراج گردید كه از جملۀ آنها میتوان 

 به این موارد اشاره كرد:

اشعار والهی  های سطح فکری سبک هندی، سبک وقوع است كه دراز جمله مشخصه

-كهن»، كاربرد«سازیتركیب»، «سازیواژه»نمود دارد. همچنین در سطح زبانی میتوان به

 حسن»اشاره كرد. در سطح ادبی نیز مواردی چون: « اصطالحات عامیانه»، استعمال«هاواژه

، «خیالینازک»، «تشبیهات نو»، «استعارات نو»، «تصاویر بدیع و نو»، «های نوتعلیل

، «معنی بکر»همچون« اصطالحات سبک هندی»و استعمال« تکرار»، «زدایییآشنای»

 قابل تأمل است.«  معنی نازک»

 

 منابع و مآخذ
(. تصحیح میر هاشم محدث، تهران: 1331آتشکدۀ آذر، آذر بیگدلی، لطفعلی بیک آقاخان) -

 اول، امیركبیر.

دمۀ ایرج افشار، تهران: سوم، (. با مق1382تاریخ عالم آرای عباسی، تركمان، اسکندر بیک) -

 امیر كبیر.

(. مقدمه، تصحیح و 1384محمدعلی)بنتذكره ریاض الشعراء، واله داغستانی، علیقلی -
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 تحقیق: محسن ناجی نصرآبادی، تهران: اول، اساطیر.

 (.  لکهنو: اول، مطبعه نولکشور.1292تذكرۀ حسینی، حسینی سنبهلی، میر حسین دوست) -

(. باهتمام سید محمدرضا جاللی نائینی 1226للطایف، ایمان، رحم علیخان)تذكرۀ منتخب ا -

 و سید امیر حسن عابدی، تهران: اول.

(. تصحیح و تنقیح و تکمیل تراجم 1387تذكرۀ میخانه، فخرالزمانی، عبدالنبی بن خلف) -

 باهتمام احمد گلچین معانی، تهران: هفتم، اقبال.

(. استاد راهنما علیرضا 1389لهی قمی، یار محمدی، فاطمه)تصحیح و تعلیق بر دیوان میر وا -

 نژاد، تهران: دانشگاه تهران.حاجیان

(. تصحیح و تحقیق علی اشرف 1392خالصه األشعار و زبده األفکار، كاشانی، میرتقی الدین) -

 صادقی، اول،: میراث مکتوب، تهران. 

، بیروت: الطبعه 9(. ج1342ن)الذریعه الی تصانیف الشیعه، تهرانی، آقابزرگ محمدحس -

 الثالثه، دار االضواء.

(. بتصحیح و تحشیۀ محمد حسین 1343روز روشن، صبا، مولوی محمّدمظفّر حسین) -

 زادۀ آدمیت، تهران: اول، كتابخانۀ رازی.محمد حسین ركن

 (. هندوستان: اول. 1292خان اول)شمع انجمن، بهادر، سید محمد صدیق حسن -

 (. هندوستان: اول. 1295خان)ینی قنّوجی بخاری، سیّدعلی حسنصبح گلشن، حس -

(. 1389عرفات العاشقین و عرصات العارفین، اوحدی بلیانی، تقی الدین محمد بن محمد) -

 تصحیح ذبیح اهلل صاحبکاری، تهران: اول، مركز پژوهشی میراث مکتوب.

 و: صاحب و طابعی: مهران.(. استانبول. 1316الدین آلتنجی)قاموس االعالم، سامی، شمس -

(. طغیانی، اسحاق، اصفهان: اول، 1387گزیدۀ غزلیات صائب و دیگر شاعران سبک هندی) -

 دانشگاه اصفهان. 

(. مشهد: اول، دانشگاه فردوسی 1374مکتب وقوع در شعر فارسی، گلچین معانی، احمد) -

 مشهد.

 .روزنه: اول، نتهرا (.1375)محمد علی ،های فارسی، خزانه دار لومنظومه -

(. ج دوم، با تصحیح و تعلیق جواد فاضل، تهران: اول، 1010هفت اقلیم، رازی، امین احمد) -

 كتابفروشی علی اكبر علمی و ادبیه.

 (. كلکته: اول.1873هفت آسمان، احمد، مولوی آغا احمد علی) -


