
 

 
VARLIQ 

Dil Edebiyat ve Kültür Araşdırmaları Dergisi  

Yeni Dönem. İl: 1, Sayı: 3 (Qış 2015), ss. 79-89 

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 شای به روایت آثار خان ساوه حکیم تیلیم

 اهلل امیری اسد •

ÖZET: Esedullah EMİRİ, “Eserlerinden Hareketle Saveli Hekim Tilimhan”, 

Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 3 

(Kış 2015/1394), ss. 79-89 

Bu makalede Hekim Tilimhan’ın (1757-1830) eserlerinden yola çıkaraq kişiliği ve 

yaşamının çeşitli yönleriyle ilgili bilgi verilmeye çalışılmıştır. Makale üç esas başlık 

altında düzenlenmiştir: a) Kim ve nereli olduğu; b) Tarihî olaylar ve edebî ilişkileri; 

c) Eserleri. Ayrıca yazma nüshalardan elde edilen şiirlerinden de örnekler 

verilmiştir. Şairin şirileri Türkçe olduğundan bazı şiirlerin Farsca çevirisi de 

makalede yer almaktadır. 

Açar Sözcükler: Tilimhan, Save, Türkçe, İrfan, Hikmet, Aşk, Marağey. 

فصلنامه زبان، ادبیات و فرهنگ : وارلیق، "شای به روایت آثار خان ساوه تیلیمحکیم "، اسداهلل امیری :چکیده

 93-93 .، صص(4331/5142 زمستان) 3، دوره دوم، شماره ترکی

-4513)خاان   هاای وناااونن شيصایتی و حیاات حکایم تیلایم       در این مقاله سعی شده در حد بضاعت، از جنبه

وقایع ( کیستی و کجایی بندن ب( مقاله در سه عننان کلی الف. دداز طریق آثارش اطالعاتی ارائه ور( ش.ها4431

هاایی از اشاعار شااعر کاه در      همچناین امنااه  . آثار و آفرینش، تنظیم وردیاده اسات  ( تاریيی و مراودات ادبی ج

خاان باه زباان ترکای      از آاجاا کاه اشاعار تیلایم    . به دست ما رسیده است ایز ارائه خناهد وردید های خطی اسيه

 .ارائه ورددایز سعی شده ترجمه فارسی بعضی اشعار استفاده شده در مقاله  ،شدبا می

 .خان، ترکی، عارفااه، حکیمااه، عاشقااه، مرغئی، ساوه تیلیم :ها واژهکلید

 

اواخر سالطنت آغامممادخان و اوایا     )در دوره قاجاریه ( ش.ها4431-4513)خان  حکیم تیلیم: مقدمه

آثاار  . خان با بزروان آن دوره منطقه خند مراودات ادبی داشته اسات  یلیمت. زیسته است می( شاه فتمعلی

خان به زبان ترکی بنده و در اوزان ميتلف شعری مااند ورایلی، قنشما، مربع، ميما،، تجنای،،    تیلیم

، (ماه  وؤزللااه )جیغالی تجنی،، غزل، مستزاد و در مفااهیم مابهبی، حکمات،  ناد و ااادرز، عاشاقااه       

آاگناه که از آثار شاعر و تأثیرش بر جامعه اساتنبا   . باشد اامه می اامه، وجنداامه، معراج یخاستاداامه، تار
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شند  خان ااساای وارسته و آواه بنده که در جناای به دابال یك عشق ااکام راهی شیراز می شند، تیلیم می

به درجاات باا ی عرفااای     این عشق عالوه بر اینکه او را. وردد و بعد از هفت یا یازده سال به وطن برمی

لبا در مرغئی ازدواج کرده و صاحب او د . شند که او از امنر داینی غاف  شند رسااد، مااع از آن امی می

 .کند ولی تأثیر آن عشق آتشین را تا لمظه آخر عمر در خند احساس می. شند می

دبای، مضاامین اشاعار و    خان از قبیا  صانایع ا   های ميتلف آفرینش ادبی حکیم تیلیم در خصنص جنبه

تنلد، وفات، زادوی و منطقه زادواای، سافرها، داساتان عاشاقی و عشاق الاای شااعر و وجانه ميتلاف         

هاای قبا  و همچناین در     های ساال  شيصیتی آن حکیم بزرونار مقا ت و اشعار بسیاری در بزروداشت

هاای   د بضاعت، از جنباه در این مقاله سعی شده در ح. اشریات و کتب داخلی و خارجی ارائه شده است

 (مقاله در سه عنانان کلای الاف   . ونااونن شيصیتی و حیات شاعر از طریق آثارش اطالعاتی ارائه وردد

. آثاار و آفارینش، تنظایم وردیاده اسات      (وقایع تاریيی و مراودات ادبای ج  (کیستی و کجایی بندن ب

رسایده اسات ایاز ارائاه خناهاد       های خطی به دست ما هایی از اشعار شاعر که در اسيه همچنین امناه

سعی شده ترجمه فارسی بعضی اشعار استفاده  ،باشد خان به زبان ترکی می از آاجا که اشعار تیلیم. وردید

 .ارائه ورددایز شده در مقاله 

 :کیستی و کجایی بندن (الف

شاده  که بر روی سانگ مازارش ایاز حاك      شخان خند، و یت و ای  و تبارش را در شعر معروف تیلیم 

 :کند اینگناه معرفی می

 شاریمیز ساوا ،دیر میز عراق اؤلکه
 مزلقان چاییندان ونتنردوم هاوا

 عاشیقالر دردینه ائیلرم داوا
 دان ولیرم من طبیبم هندوستان

 خااام بیلنلر بیلسینلر من تیلیم
 کااام ،ینلر بیلسین ونهرم هبیلم

 مرغئی ساکینی اصلی تنرکمااام
 یرموزه وزه بن جااادان ول

، کانم  درد عاشقاا را درمان می. چای اوج ورفتم مملکت ما عراق است و شار ما ساوه و از مزلقان: ترجمه

خاان هساتم و آاااایی کاه      شناساند، بدااناد تیلایم    آااایی که مرا مای . آیم می ستانهندواز  ممن طبیب

اشاد و چناد روزی   ب و اصالم تنرکماان مای    ام ساکن مرغئی. شناسند بدااند ونهری هستم در صدف امی

 .باشم جات وشت و وبار در این دایا می

ای است که استاااای امروزی مرکزی و   زم به ذکر است که بالد عراق عجم در مقاب  عراق عرب منطقه

باشد با الاام از همین اام به جای روستایی به  شده و شار اراك که شار جدیدی می همدان را شام  می

چای ایز اام قدیمی بياش اانبران بانده و     مزلقان. آهن ایجاد شده است احداث راهآباد بعد از  اام سلطان
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چاای و   وردد، شاعر مم  زادوی خند را از عراق شروع کرده به ساوه و مزلقاان  همااگناه که مالحظه می

در خصنص طایفه تنرکمان که تیلیم خان در اشعار دیگری ایز خاند را منسانب باه آن    . سد مرغئی می

 .بنده و زبااشان ترکی است( غز)قاب  ذکر است که تنرکمااان همان ترکان اوغنز  ،دااد می

 :کند خان در اشعار دیگر ایز به مرغئی و روستاهای اطراف اشاره می تیلیم

 ایتیردیم  اییز چاغیندا
 تا دیم مرغئی داغیندا
 اازلی یارین فراغیندا

 وؤزلریمدن یاش دو انر
 :یا

 چیيدیم کردریی دوزواه
 اخدوم آتنایی ایزینهب

 کنلدن تیلیمیی وؤزواه
 دی ماری بن وئدن ماری

وفات امنده و مقبره وی در روساتای  ( ق.ه)4511تیلیم خان در سال 

 .مرغئی واقع است

 خان وقایع تاریيی و مراودات ادبی تیلیم (ب

خان در یکی از اشعارش به وقنع حادثاه قمطای و کام و واران      تیلیم

کناد و باه    اشااره مای  ( هجاری قماری  ) 4535شدن وندم در ساال  

سفرهای مردم منطقه به کرمااشاه و اربیا  بارای تایاه ارزاق اشااره     

 :کند می

 ده تاریخ مین ایکی ینز اوتنز ایکی
 جمیع مفلسلری زار ائتدین بنغدا

 چنخ جنااالر خرمن ینلنن وؤزلردی
 تا وقتی ولینجه قریتدین بنغدا

و کشته شدن تعاداد  ( ق. ه)4539برف شدید در زمستان سال  همچنین در شعر دیگری به وقنع سرما و

 :اماید زیادی ااسان و تلف شدن احشام بر اثر سرما اشاره می

 تنریخ

 تاریخ مین ایکی ینز اوتنز یئددیده
 قار حدیندن آشدی سيت اولدی قیشی
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 ینلالر مسدود اولدی ورده باغالدی
 بنران شدید اولدی اؤلدی چنخ کیشی

 اری وئردی چنن قیرانهر قیشالق داو
 لر قا نسین ییتیردی بنران طنله

 (خان و انه شاعر تنرکمان مممند دستيط مرحنم احمدآقا مممندی از انادوان تیلیم)

کند و در برابر حمله کشنر همسایه، اقانام ایاران را    در قطعه شعر دیگری به فتمعلی شاه قاجار اشاره می

 :اماید به برادری دعنت می

 سین قی  باشینن چاره ویدی خناکار
 روم اوستناه عالیشااالر یئریدی

 آلمك ایچنن امام حسین قصاصین
 لر و مسلمااالر یئریدی شیعه

 ین ونلی فتمعلی شاه قاجار ایران
 باغالییبدیر احرام روم اوسته ولی

 جمشید اسکندر دارا بدلی
 ونیا ائچه سلیمااالر یئریدی

القضاات آقاا    تانان باه قا ای    مراوداتی داشته که از جمله آااا میخان با افراد فرهیيته دوران خند  تیلیم

بنادهایی از شاعر او   . اشااره اماند  ( آوالی غیبعلای )اظام، مجتاد مسیح، آقاحسن قزوینی، غیبعلی آوجی

 :خطاب به آقاحسن قزوینی

 حسنین یار اولسنن آقاحسنه
 هر طریقه هادی دلی  و برهان

 اول عظیم الشّان

 ر فضالدنعظیم الشّان فا   ه
 دور اولنب امایان ونهر اایاب
 شان با شنکت

 شان شنکت صفات اشان قزوین
 اواناچنن اولنبدور بئله صاحب دین

 خان آثار تیلیم -ج

های ميتلف باه   خان، اشعار، ابیات و داستاااایی است که امروزه به صنرت مامترین بيش آفرینش تیلیم

های خطی قدیمی، قسمت دیگار باه    مکتنب در اسيه قسمتی از اشعار به صنرت. دست ما رسیده است
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هاایی کاه وارد    ها و مردم منطقه و قسمت دیگار از طریاق داساتان    شیقعاصنرت سینه به سینه تنسط 

خان عالوه بر شيصیت وا  و ماادوار وی  در ماادواری آثار تیلیم. باشد در دست می، فنلکلنر منطقه شده

عالوه بر . های بزرونار اباید به سادوی وبشت شیقعااز اقش ، داشتهکه قابلیت تبدی  شدن به افسااه را 

کاری و اجاری و حکاکی که از استادان  آفرینش ادبی، تیلیم خان با تنجه به داشتن ماارت در هنر منبت

تنان به ساتنااای سانگی    دوره خند بنده، آثاری ایز در این زمینه به یادوار وباشته که از جمله آااا می

غربی مرغئی و  مسلم واقع در شمال های بقعه شاه خان در روستای ویدر قاراقان ساوه،  نجره حمام کلبعلی

در . هایی در روستای بندامیر قاراقان اشااره اماند   های منجند در میان خااناده های قاراقان و صندوق کنه

بینای   های ونااونن ادبی و جاان حاوی اطالعاتی از جنبه خان که ادبی تیلیمخالقیت ی از یها اینجا امناه

 .وردد ارائه می ،باشد وی ایز می

 :خان های تیلیم عارفااه -4

خان بیشترین تأثیرات را از قرآن  بیرفته و باه تعبیار خاندش حاروف ازدیاك باه اسام اعظام را          تیلیم

 :شناسد می

 ابتدا به اام خدا "بسم اهلل"
 حد دیر بی"رحیم"بيشاینده  "رحمن"

 اعظمه حروف کی یاخیندیر اسم
 "ق  هن اهلل احد": اوّلی بن

 :طلبد ورزد و در مناقعی از او امداد می عشق می( ع)به امام علی

 شاهلیق ائتسه علی تکی

 دور خالیق  ناه ورك

 حؤکمناده واو اینن ماهی

 دور اولنب شم، و ماه ورك

 خیبرین فتمینی تاای

 بدر و حنین قارماای

 ین میزباایقنس قاب

 دور قاب  درواه ورك

 ان سماده  رده اشین

 ان ونای قئییتاران  ئشین

 ان علی ذرّات آتشین

 دور البته آوه ورك
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 باغلییان بند بربری

 بئشیکده بؤلن اژدری

 فتح ائدیب آ ن خیبری

 دور علی تك قَرّاه ورك

 حفظ ائدن دؤرت کیتاب خطی
 خیبر و ااروان فتی

 تیلیمین ینخ  یقتی
 دور سنه مدّاح وركشاه 

 ،کناد  در حین اینکه ااساااا را دعنت به مردااگی و کمك به همدیگر و  رهیز از مزاحمت به همننع مای 

 :اماید ، می(ع)خند را ایز دعنت به اعتقاد به لنگر آسماااا و زمین، امام علی

 سن الی سن مردین دامااینه چال
 آیاق چکمه ور دوتمازسن الی سن

 اغیر علی سنمقید اول تیلیم چ

 زمین و آسمان او لنگریددور

 :دااد از وی طلب سرافرازی امنده و لطف حضرت را دوای درد خند می

 یم ائیلمنم عار آستااین کلبی
 سر افراز ائیله سن ائتمه منی خنار

 المرتضی مرد کرمدار علی
 ذرّه لنطفنن تیلیم خااا دوادور

 :دااد ر میرا شفیع خند در روز حش( ع)حضرت امیرالمؤمنین 

 ذره لطفنن شمع عالم تاردور

 ینز مین جاایم قدمینه فدا دور
 حشرین خطریندن اه باکی واردور

 ی سن خاایی عبرخناهی سنه تیلیم

 :او دلسنخته امام حسین و شیفته وفای علمدار کربالست

 جااد ائتدی میر علمدار عزم
 داغیتدی لشکری ائتدی تار و مار

 روقا فرات شطّین آلدو ی   ر
 تشنه شاید اولدو باخ بیر وفایه
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 :خان های تیلیم عاشقااه-5

. کناد  او عشق مجازی را به عشق واقعای  ینااد زده و مااادوار مای    . خان شاعری عاشق  یشه است تیلیم

: اااد  او دلدار خند ماری را ایاز اینگنااه ارج مای   . همان کاری که خلفش استاد شاریار آن را تکرار کرد

 (اقطه شعر بی)

 کم دونل ماری کم دلدار طلمه

 دلدار ورك او  ممرم اسرار 

 :واهی زیبایی معشنق را به تصنیر کشیده

 قاشالرین وؤزلرین مارال هاللدور

 کیر یکلرین چنخ زیاده دوشنبدور
 اشین وؤینل مجننن اولنب بیایان

 هر وقت کی خیالین یاده دوشنبدور

 :دااد و خند را از ایمان آورادوان قدیمی معشنق می

 جان دور وؤزلرین غارت صبر و آرام آفت
 کمان 4مژوااین قیلمیش مایا قاشالرین چاچی

 برقع آتیب عالم ایچره سالمیسان آمان آمان
 دیر سابقا سنه ایمان ییب وای اواا وتیرمه

 دور هاچان ائیلر ا طراب تیلیم کانه مسلمان

اش را فرامانش    ندهای حکیماااه  دااد و در اوج صمبت عاشقااه جناس و خند را قلندر صمنه عشق می

 :کند امی

 یم این قلندری سی عشقین صمنه

 اواناچنن ویرمیشم بن شاله بنونن

 دولن وئرن یئرینه یئر آلسا وئر

 بنش وئرالر ورك بنش آ  بنونن

 غم الیندن شکست اولدو بنتنالر
 یه بت اینلر صنم چیيیب بتيااه

 لر سؤزو بنتنالر اقراری قئییم

 نادان بنشا  بنوننقنرخنرام قنول

                                                           
 .به چاچ، شاری در ترکستان منسنب 8
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 :دااد با تمام شنر و حالی که از عشق در او ایجاد شده هننز خند را بدهکار عشق می

 دیر تیلیم بنلبنل کام  

 دیر غناچا حالینا شام 
 دیر عشقه حام  دفتر

 سی وار حسابیندا باقی

 :اماید واهی از معشنق شکنه امنده و از او درخناست مرحمت می

 میقا ییدان آتما داشی

 آشنایام ابتدالردن
 سئندایه سالما باشیمی

 ائیلمه بن ادالردن

 یئری ای وؤزلری مستان

 قنیننن ایچی باغ و بستان

 آیرولدون تیلیم تك دوستدان

 دین ودالردن ائیلمه

مدآقا مممندی ابن میرزا حسین آقا ابن تنرکمان مممند ابن میرزا خان به خط اح شعری از حکیم تیلیم

 :مرادخان ابن غالممسین بئگ ابن تیلیم خان

 کیم وؤروب سنین تك خ و ب یا اه  سماسن یا اه  جنت
 سرخنشام اولمنشام م س ت این شرابین خنب ایچمیشم لبلری

 

 ودود شراب عشقیندن ایچمیشم خند یم اؤزومدن بی مست مستااه
 قالمینب آرامیم ص ب ر یم فاانس اخفاده مقصند  روااه

 

 عاشیقم عشقی ادراك ائتمیشم من سینی چاك ائتمیشم من مهاصبر ج
 دو امیش آیاغیمه د ا ش جعده ممبتی  اك ائتمیشم من

 دههجنم ائدیب غم قالمیشام قب  ده حجرتراش فرهادم من جب 
 مز ولر ش ك رشیرین ول شیرین الفتینی ساخالرام الده

 ایستمز اجماع حنری  رینی شکر سئنمز فرهاد سئنر شیرینی
 معشنقیندن ائیلر   ل ب عاشق او ن بگلر عشقین درینی

 دن امسین دادااسین ینل آزماسین لب طلب ائیلر ممبت شرابین قااسین
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 باشدان باشا چن  ز ل ف دیر قنیما بندااسین تیلیم شکسته

الصدر، استفاده از حروف مقطع، تشبیه و  ميتلف شعری از قبی  ردالعجز علی از این شعر عالوه بر صنایع

 .دورد مفاهیم عاشقااه و عارفااه ایز استنبا  می...  

 

 :خان های تیلیم حکیمااه-3

 :ارزش متقاب  ای  و بزرگ ای  برای همدیگر

 بگ اودور کی ائلین ییغا باشینا

 ائ  داغیلسا بگ ده قا ر باش آچیخ

 :نض کردن ممیط و اطرافیان، خند را عنض کنبه جای ع

 ترك وطن ائتمه دویش حالینی
 حرص و هنا یناار  ر و بالینی

 وینن ینلنای وؤینل و   اك ائیله

 رلر هداشلیق ودیکلره جبا دیی

 :هر کاری را از اهلش بيناه و به فکر کاشتن تيم افاق مباش

 ای صرافدان ایسته دااه

 ای آشنا بیلمه بیگااه

 ای ااگیز اشااه فتنه

 دیر وورواجا وورماسان یئگ



 00 (Varlıq, Qış 2015) 4331زمستان / ، قیش وارلیق

 :به حرف عقلت ونش بده

 کامی  عقلین ورك سرده
 وستاخ دو اما هر یئرده
 حؤرمتین اولمایان یئرده
 دیر دورواجا دورماسان یئگ

 :جایگاه خند را بشناس

 هر مردلرین قا یسینا یئری سن

 اؤزون اوچنن آچگینان بیر یئری سن

 ریی سنمجلیسلرده تاایگینان یئ

 دئمه سینلر کیم سن او ن؟ وئری دور

 :دابال من نعات با ارزش باش و در دشتی قدم بزن که آهن داشته باشد

 بیر دشته دو ن کی آهنسی اولسنن

 :خان و فرهنگ و زبان ترکی تیلیم -1

 :دااد همتا می خان خند را در ترکی بی تیلیم

 تنرکنده تیلیمه برابر دوی 
 معنی یارااالرجمع اولسا ر بنتنن 

خاان اسات، او از شاعرای قبا  از خاند،       یماظیار بارای خالقیات تیلا     ادبیات و فنلکلنر ترکی منبعی بی

مطرح ( تا ماجا) باره برده و واهی شعر خند را به صنرت معما... شیقی و عاالمثلاا، داستاااا، شعر   رب

 .وردد و فنلکلنر ترکی می کند،  من اینکه بيش بزروی از شعرهای وی ایز جزئی از ادبیات می

 دؤادی ،دی دوایاای دو ادی او اه
 او کیمدی بیر یئرده باغالدی بندی

 دی وؤودن امر اولدی اادی او امه
 او کیمدی شأاینه آیه دوشنبدور

 دؤادی ،ایالادی دوایاای دو ادی
 دی بربرده باغالدی بندی علی

 او کالمدی وؤودن امر اولدی ایندی
 وشنبدورمممد شأاینه آیه د

 :باشد همدان می -خان ترکیبی از زبان ادبی ترکی و لاجه ساوه اشعار تیلیم
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 ی اه مکااداسن وؤرسنمیره: دئدیم
 منی تاپ تاپ, یا یم ایتگینی: دئدی

های دیگری ایز ایاز به تمقیاق و کنکااش داشاته کاه باه هماین مرقنماه اکتفاا          خان از جنبه آثار تیلیم

 .وردد می

 :منابع

 .، اشر انید اسالم، قم4.، جحکیم تیلیم خان دیناای(. 4391)اهلل امیری، اسد

 .، اشر انید اسالم، قمخان یاداامه حکیم تیلیم(. 4399)امیری، اسداهلل 

 .امیری، اسداهلل، آرشین شيصی اگاراده

 .، اشر اختر، تبریزخان حیاتی و یارادیجیلیغی تیلیم(. 4395)علی؛ زهتابی، مممدتقی , کمالی


