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  هاي کلیم کاشانی  اسلوب معادلهی و محتواییموضوعد تعدپژوهشی در 
  
  

  *ebrahimpoor157@gmail.com تاج  رضایی زرین

دانـشگاه آزاد اسـالمی واحـد        زبان و ادبیات فارسی،    دکتريدانشجوي  
   ارومیه، ایران

  چکیده

سـاز و     کلـیم، شـاعري مـضمون     .  سـبک هنـدي اسـت      تـرین شـاعران    کلیم کاشانی از برجـسته    
گریزي در اشـعارش   اندیشی و ابتذال باریکسازي و  تکیه و تأکید او بر مضمون     . ن است آفری معنی

هـا و عناصـر       در طبیعت، مناسبات انـسانی، ویژگـی      بینی خود    ت و باریک  او با دقّ  . شود دیده می 
آفرینی هـاي شـاعر      بسیاري از مضمون  . ، خلق کرده است   هاي نوي  مضمون... اش و     زندگی زمانه 

ب این صنعت شـعري  ر چهارچوددر قالب صنعت اسلوب معادله خود را نشان داده است و شاعر   
ات و امور معقول را با ارتباط دادن آن بـه امـور   یها و ذهن   آفرینی کند و ایده     تالش کرده مضمون  

اي  اده و به کالم خـویش وجهـه  محسوس و خلق اسلوب معادله هر چه بهتر به مخاطب انتقال د         
هـاي کلـیم در پـژوهش حاضـر      ع موضوعی و محتوایی اسلوب معادلـه   تنو. هنري و ادبی ببخشد   

ه کلـیم آن را مـضمون   و غالـب کـ   تا موضوعات اصـلی  دمورد بررسی قرار گرفته است؛ تالش ش     
بـراي ایـن منظـور،    . تبیین قرار گیرد   استخراج شده و مورد      ،هاي خود کرده است    اسلوب معادله 
ـ        دها مور بررسی قرار گرفت و روشن ش        اسلوب معادله  عات وات از موضـ   که پند و انـدرز و اخالقی

شق و عرفان نیـز سـهمی      ع. اند  هاي کلیم قرار گرفته     اي است که مضمون اسلوب معادله       تهبرجس
ـ  قابل ـ      . هـاي شـاعر داشـتند      ه در مـضامین اسـلوب معادلـه       توج ات و  شـکوه از روزگـار، اجتماعی
. شود هاي شاعر یده می در اسلوب معادلهتر،   دي پایین توجهی به اهل هنر نیز هر چند با بسام         بی

هـاي   نسانی و ویژگیهنگ هندي و روابط اها و الهام از طبیعت، عناصر فر     معادلهنو بودن اسلوب    
  . کلیم استياه هاي برجسته در اسلوب معادله  شاعر  ویژگیۀزندگی زمان
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  :مقدمه- 1

  کلیم کاشانی

اند از   گفته)1170 /5: 1364ا، صف(»المعانی ثانی خالق«طالب کلیم کاشانی که او را میرزا ابو
اصل او را «.زیسته است  او در قرن یازدهم هجري می .ترین شاعران سبک هندي است معروف

اقامت داشت، به کاشانی اند که چون در کاشان  ه نویسان از همدان دانسته و گفتهبیشتر تذکر
از جوانی در عهد هاي زمان را در کاشان و شیراز آموخت و هم در آغ وي دانش. معروف شد

به هند رفت و مالزمت شاهنواز خان اختیار کرد که در ) 1014-1037(پادشاهی جهانگیر
برد و بنابراین نخستین مأمنی که  عادلشاهی، والی بیجاپور به سر میخدمت ابراهیم ثانی 

 )1171/ 5همان،  (»ابوطالب در هند یافت بیجاپور دکن بود

و طرز خاصی در غزلسرایی داشته ) 1175/ 5 همان،(ی بوده است غزلسرایدرشهرت کلیم 
 ةشیو«:نویسد  در مورد شیوه و طرز  کلیم میادبی شبه قاره، انمنتقداز شبلی نعمانی است؛ 

کلیم . )181: 1368نعمانی، ( »بافی است آفرینی و خیال بندي یا معنی اص او در غزل مضمونخ
ازي و خلق معانی بیگانه س ي، مضمونچون دیگر شاعران سبک هندساز است و  شاعري مضمون

  .هاي شعري اوست از ویژگی

  صنعت اسلوب معادلههنر شعر و 

ویر از عوامل آراسـتگی و از   بنیاد هنر است؛ تص  ،و زیبایی پیوند خورده   زیبایی و آراستگی      با هنر
 . هـاي بیـان هنـري اسـت        زیبـاترین جلـوه    نیز یکـی از      »اسلوب معادله «. هاي شعري است   آرایه

تـرین عوامـل     اصـلی  ازیکـی   هاي هنري تشبیه در سبک هندي اسـت  و            لوب معادله از جلوه   اس
ذهـن خـالق   هندي است؛ شاعر با خلق رابطه بین دو پدیده با سبک  شاعران   آراستگی سخنان   

اشـقانه و  اي اخالقـی، ع  ر و نکتـه  آفریند و با زبان هنر، اندیشه و تفکّ        و هنري خویش، زیبایی می    
این ابیـات چنـان زیباینـد کـه در طـول      . شود بخشی می  ت لذّ ۀکند و مای   ا بیان می  ر.. عرفانی و   

ـ    آویزه گوش اهـل ادب     ،تاریخ هـا و هـر دم در یـادکرد      ان آن بـ ز وردو  انـد و زیـب        بـوده  ه و عام
   .اند آن را بر زبان جاري ساخته... هاي اخالقی، عرفانی، عاشقانه و  نکته
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ی در واقع یک تشبیه عقلی به حس اسلوب معادله«:ویسدن دله میی در مورد اسلوب معافتوح
ط سبک اسلوب معادله ، عنصر غالب و مسلّ. اند المثل یا بیت تمثیل گفته ن ارسالاست که به آ

» بیت مدعا مثل«ساختار تمثیلی هندي در شعر عهد صفوي بود که منتقدان آن عصر، به این 
اسلوب معادله اساس تشبیهی « :این است که بر همچنین او . )268: 1395فتوحی، (»گفتند می

دو جمله را اسلوب معادله، . )268همان، (»یک تشبیه مرکب عقلی به حسی است«دارد و 
 .کند  به هم وصل میبدون ادات تشبیه

ت و خود در این مورد  ساخته اسآن را  اصطالحی است که شفیعی کدکنی »اسلوب معادله«
را  شناسی، بعضی آن ام براي استفاده در سبک به عمد ساختهاسلوب معادله را من « :نویسد می

آمیزي که بتواند جاي  نوع مصراع حکمتبراي اینکه با ارسال مثل و یا هر . اند تمثیل خوانده
منظور من از اسلوب معادله یک . برم د عمدا این اصطالح ر ا به کار می اشتباه نشو،مثل را بگیرد

شود مصداق اسلوب  اردي که به عنوان تمثیل آورده میموتمام . ساختار مخصوص نحوي است
 اسلوب معادله این است که دو مصراع کامال از لحاظ نحوي مستقل باشند و هیچ. معادله نیست

  )63: 1371شفیعی کدکنی، ( »ها را به هم مرتبط نکند حرف ربط یا شرط یا چیز دیگري آن

 سبک هندي نیز کاربرد داشته اسـت ولـی          ةراگرچه اسلوب معادله در اشعار شاعران پیش از دو        
 که به عنوان ویژگی سبکی مطـرح     چنان پر بسامد است   سبک هندي   این آرایه در شعر شاعران      

کلـیم،  (در حقیقت رشد اسلوب هندي در شعر فارسی به خصوص شـاخه ایرانـی آن           « و   شود می
ي که  دله است به حد    اسلوب معا  رد  موازي گسترش درصد کارب   ره  هموا...) صائب، طالب آملی و     

  )85: 1389شفیعی کدکنی، (»اساس سبک شاعران زیادي بر اسلوب معادله، بنا شده است

یگـري معقـول   بین دو مصراع که یکـی محـسوس و د         «:شاعران سبک هندي در اسلوب معادله       
 مصراعی بود که امري ذهنـی       ، مصراع معقول بود و    »پیش مصراع «. کردند ، تناسب ایجاد می   بود

یافت و این  اي عینی می ي، مثال و نمونه رشد و شاعر براي این امر هن       آن مطرح می  در  اي   و ایده 
نیـز   » مصرع برجسته «و  » آفرینشمصراع  «این مصراع را    . شد نامیده می » مصراع«،حسیمصراع  

  )280 :1374شمیسا، (»خواندند می

 و »معقـول «ین امـر  ب در صنعت اسلوب معادله،  سبک هندي انزي که شاعرسا تناسب و معادله  
 مـصراع اول    در ،شاعر در اسلوب معادله    . زیبایی و اعجاب بود    ۀ مای ،ندکرد برقرار می » محسوس«
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 را بـراي آن ذکـر    محـسوس کند و در مـصراع دوم معـادلی          ان می  را بی   و انتزاعی  مفهومی عقلی 
  .کند  مشابهت برقرار میۀ، رابطکند و بین این دو می

ی در پژوهشی او را شاعري تّ حبرد است و ر پرکانیز» کاشانی کلیم«اسلوب معادله در شعر 
لحاظ آماري از « :اند که بیشترین کاربرد اسلوب معادله را در اشعار خود داشته است دانسته

 »، بیشترین بسامد را در اشعار کلیم دارد شعر فارسیدله در کلّا، اسلوب معتوان گفت می
هاي شاخص شعر  گیتی نیز اسلوب معادله را از ویژ پورآالش).49: 1393حسینی و برزویی، (

» اسلوب معادله«هاي شاخص شعر کلیم بسامد باالي  یکی از ویژگی «:نویسد دانسته و میکلیم 
  ) 170: 1384پور آالشتی،  حسن( »است

   کلیم نو در شعرسازي و معانی مضمون

گریزي در سبک هندي  هاي ابتذال نو رفتن یکی از بنیانسازي و در جستجوي معانی  مضمون
گیري سبک   شکللم یکی از عوا.است و شاعران به این واسطه تالش دارند تا نوجویی کنند

اسلوب هندي، به طور طبیعی نتیجه گریز از ابتذالی «: اند دانستههندي را نیز گریز از ابتذال 
 اداي معانی است که در عصر تیموري در شعر فارسی حاکم بوده است و این گریز از ابتذال در

و تصویرهاي ذهنی شاعران در شعر صائب و کلیم کاشانی به نسبت روزگارشان، از روشنی و 
شاعران سبک هندي براي این منظور . )16: 1371شفیعی کدکنی، ( »اعتدال برخوردار است

هاي زیبا و  سازي ات خود را عرصه مضموناند و غزلی  در جستجوي مضامین نو و بکر بودههمواره
ع شمیسا در تنو. اند ات خود گنجاندهعی را در غزلید و متنواند و مضامین متعد ري کردههن

در غزل سبک هندي هر مضمون وارد « :نویسد در غزلیات شاعران سبک هندي میمضامین 
یده است و این دالمثل گر ه پندفرمایی و اندرزگویی و ارسالغزل شده است و غالبا غزل صحن

ري شکسته شود و شاعر از همه اشیاء و ع مضامین قراردادي و محدود شباعث شده که حدود
قالی، شیشه، میوه، بخیه، گردباد، سیل، عنکبوت و : ز قبیلپیرامون خود اهاي  مور و پدیدها

بدین ترتیب مضامین محدود نیست و هر . مون و معنا استفاده کندغیره جهت یافتن مض
ها و جستجوي  سازي این مضمون. )172: 1362شمیسا، (»چیزي ممکن است مضمون شود

ضربه معانی بیگانه، غریب و بکر هر چند در نهایت به ساختار غزل و وحدت موضوعی آن 
  .زند می
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وي معانی جاشعارش بیان داشته در جستدر خود نیز همانطور که نیز از شاعرانی است که کلیم 
ابیات متفاوتی در دیوان او .  استوده و از ابتذال و تکرار، گریزان و مضامین نو و غریب ب

او . مبتکر استت معانی و مضامین نو، نزد این شاعر نوجو و توان یافت که ناظر به اهمی می
سازي را در ابیات زیر آورده و از این گرایش خود سخن  گرایش خود به معناآفرینی و مضمون

  :گفته است

  آشناي معنی بکرم که آن بیگانه است            رمم از هر که باشد آشناي من گلیم           می

  )148: 1336کلیم، (

  خامه فکر کم از تیشه فرهاد نشد                        معنی بکر تراشی چه بود، کوه کنی        

  )216همان،(

  چو شمع حرف کسی بر زبان نمی ماند                  سخن که مبتذل افتاد آسمانی نیست    

  )220همان، (

  بار بستن دزدیست در شریعت مندو                چگونه معنی غیري برم که معنی خویش     

   براه عالم باالست چشم حیرت من                ز شوق شاهد معنی همیشه همچو دوات        

  )300همان، (

 شعر  از زیباییهی شعر وي طراوتی داشته باشد و بخش قابل توجاین ویژگی سبب شده است
در مورد . ود یافته است نم»اسلوب معادله«شکل بسیاري در هاي اوست که  سازي مضموندر او 

 امتیازات  ازیکی« :نویسد  پورآالشتی میکلیم،ها در شعر سبک هندي و  آفرینی این مضمون
، تغییر صا دیگر شعراي قبل خود به طور اخّ شعر عصر صفوي به طور عام و سبک کلیم بةعمد

: 1384پورآالشتی،  حسن( »است» آفرینی مضمون«هاي ادبی از تصویرسازي به قیتجهت خال
165 (  
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 مضامین در غزل کلیم نیز زیاد است و همانطور که شمیسا نیز بیان داشته بود ةگستر
پراکندگی موضوعات براي . ر نیستت مضمون در شعر شاعران سبک هندي، متصویدمحدو

شود و او موضوعات متنوعی از اخالق و تعلیم و عرفان  ده میسازي در شعر کلیم نیز دی مضمون
 ۀهاي خود ساخته است و دامن مضمون اسلوب معادله... روزگار و گرفته تا عشق و شکایت از 

ها در شعر او  ، گسترش داده است و اسلوب معادلهها امین خود را در خلق اسلوب معادلهمض
عیحاوي مضامین متعدگنجانده ژوهش حاضر تالش شده است تا مضامیندر پ. اند د و متنو 

، عشق و عرفان، مسائل اجتماعی و اتکه شامل پند و اندرز و اخالقیها   اسلوب معادلهشده در
 فکري و اندیشگی هاي تاست مورد بررسی قرار گیرد و از این رهگذر اولوی... شکوه از روزگار و 
  .مینه آشکار گرددسازي و نوگرایی او در این ز و توانایی مضمون

   پژوهشۀپیشین1- 1

سی آثار دي به بحث و بررسبک هندي گسترده است و پژوهشگران متعدها در مورد  پژوهش
هاي سبکی شاعران  ویژگی» شعر العجم«بلی نعمانی در ش. اند شاعران سبک هندي پرداخته

نیز ... و شناسی شعر بهار، شمیسا، غالمرضایی  سبک هندي را آورده است و در کتب سبک
کدکنی نیز شفیعی .  ویژگی هاي شعر سبک هندي و شاعران این سبک کم و زیاد آمده است

صور خیال در شعر « و همچنین کتاب»ي و بیدلدها؛ بررسی سبک هن شاعر آیینه«در کتاب 
نیز که به » هاسلوب معادل«. به ابعادي از هنر شعر شاعران سبک هندي پرداخته است» فارسی

هاي غالب در شعر سبک هندي است برساخته همین منتقد و ادیب بزرگ  از ویژگیعنوان یکی 
 ۀ، اسلوب معادله را مشخصو آثار دیگرش» خیال در شعر فارسیصور «شفیعی در کتاب . است

از تمثیل در شعر سبک هندي داند و این اصطالح را براي نوع خاصی  غالب سبک هندي می
ه تعریف اسلوب معادله پرداخته از فتوحی نیز ب» ر بالغت تصوی«در کتاب . کند وضع می

شمیسا نیز در کتاب . گردد ت، صنعت رایج سبک هندي قلمداد می و این صنعدشو می
 یشناس سبک ةتاز طرز «کتاب. مباحثی در مورد این صنعت شعري دارد» شناسی شعر سبک«

 ددر مور.  مورد استاز حسین حسن پور پورآالشتی نیز کتاب ارزشمندي در این » يهند غزل
ورت گرفته است که از این هایی در قالب مقاله ص ر کلیم کاشانی نیز پژوهشاین صنعت در شع

 هاي کلیم معادله اسلوب در مضمون و ساختار موتیف، بررسی و نقد«توان به  جمله می
) 1393(»بهار ادب «ۀیی اشاره کرد که در مجلّبرزو ی و رضا نیحس شاهالدین از ناصر» همدانی
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از علی » ت کلیم کاشانیبررسی مضمون آفرینی در غزلیا «ۀ همچنین  در مقال. چاپ شده است
 انتشار 1391 زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسالمی سنندج در سال ۀدر مجلّدهقان که 

 .ه شده استدر شعر او توج کلیم و مختصرا به اسلوب معادله هاي یافته به مضمون آفرینی
محمد میر و مهدي از » المثل و تمثیل در دیوان اشعار کلیم کاشانی رسی ارسالبر« ۀمقال

ار یافته، بخشی را به بررسی اسلوب معادله تشان) 1395(ه فنون ادبینیز  که در مجلّ» جوانبخت
از » ر غزلیات کلیم کاشانیدنقد فرمالیسم اسلوب معادله «. در شعر کلیم اختصاص داده است

یکردي شناسی ادبی انتشار یافته با رو  زیباییۀمکاران که در فصلنامغالمرضا هاتفی و ه
این است تا  پژوهش حاضر بر . ها را در شعر کلیم بررسی کرده است فرمالیستی اسلوب معادله

 اسلوب ۀها در شعر کلیم را مور پژوهش قرار داده و مضامین برجست مضامین اسلوب معادله
ها و  یابی اسلوب معادله تکیه بر مضمون. از را آشکار سازدپرد نمضموها در شعر این شاعر  معادله

 حاضر را از ۀتأکید بر صنعت اسلوب معادله و پرداختن صرف به آن، وجه تمایزي است که مقال
  .بخشد ها متمایز کرده و نوآوري می دیگر مقاله

  متن -2

  ات و تعلیمهایی در اخالقی اسلوب معادله-2- 1

کلیم . هاي کلیم در مضامین اخالقی و تعلیمی است اسلوب معادلههی از توج بخش قابل
یباي هنر را هاي اخالقی را در قالب اسلوب معادله بیان داشته است و پوشش ز ترین نکته باریک

هایی که  کنندگی اسلوب معادله ویژگی اقناع. اي تعلیمی کرده استه بر تن مطالب و آموزه
 بسیار باالست و این تعلیمات زیبا ،ر برده استاخالقی به کا تعلیمی و آموزشی و شاعر در امور

، ی و عاري از زیب و زینت زبان هنرتواند از هر تعلیم خشک و خال  قالب زبان هنري میدر
البته پرداختن به موضوعات اخالقی در قالب اسلوب معادله در شعر غالب شاعران . رتر باشدثّؤم

ت تمثیلی بودن اسلوب معادله ماهی.   درخشانی داردهاي  بخصوص صائب نیز نمونه،این سبک
 دارد سبب شده که این صنعت شعري جایگاهی خاص دکه رنگی از اقناع و منطق نیز در خو

 منطقی و علمی ۀ در مورد هست»حکیم آذر«. هاي اخالقی و تعلیمی داشته باشد ر تبلیغ آموزهد
. اي منطقی و علمی دارد ی بودن هستهوب معادله در ضمن ادباسل« :نویسد اسلوب معادله می

رات گیرد تا میان تصو شی منطقی مبتنی بر تشبیه بهره میشاعر براي بیان غرض خود از رو
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رات پنهان پنهان در ضمیر خود از روشی منطقی مبتنی بر تشبیه بهره می گیرد تا میان تصو
). 166 :1390یم آذر، حک(» برقرار کند،اي قابل درك اف رابطهدر ضمیر خود و دنیاي اطر

تمثیل قالبی است در « از فروع تمثیل است و ،اسلوب معادله الزم به ذکر است که  همچنین
ت بین اسلوب معادله و تعلیم،  و این سنخی)273: 1395فتوحی ، ( »خدمت ادبیات تعلیمی

 معادله به  اسلوب.ت بخشیده استهاي اخالقی و تعلیم، قو ره بردن از این صنعت را در آموزهبه
 رهبري کرده و در کنار زیبایی ،خاطر تمثیلی که در ذات آن است شعر را به ساحت ادراك

هاي اخالقی و  آموزهتوان گفت که وقتی  بخشد و می ري، درك و تفهیم را نیز تسهیل میهن
ویژگی هنري این صنعت  شوند هم از زیبایی و اسلوب معادله، آراسته می ۀآرایتعلیمی به زیور 

  .برند نهفته در ذات این آرایه، بهره میدبی و هم اقناع کنندگی و منطق ا

عر منطبق با گنجاند؛ شا اي اخالقی را می  نکته،اي ، کلیم با خلق اسلوب معادلهدر بیت زیر
 در سبک هندي که غالبا یک طرف عقلی و ذهنی  و طرف دیگر حسی سازي  اسلوب معادله

، با ارائه مثل و »باید ناتوانان را به چشم کم دید و حقیر دیدن«  اخالقی را کهةاست، این آموز
  .کند ، تبلیغ میس و حسی، به زیباییمانندي ملمو

  یاري یک رشته جمعیت دهد گلدسته را         تا توانی ناتوانان را به چشم کم مبین            

  )93: 1336کلیم، (

 و در شعر کلیم شعر سبک هندي است تبلیغ در د نیز ارزش اخالقی است که مور»خاموشی«
در ابیات زیر . هایی زیبا براي آن در جهات اقناع مخاطب آورده شده است نیز اسلوب معادله

» خاموشی« اخالق و هنر را درآمیخته و با زبان شیوا و رساي هنر و در قالب بیان هنري،کلیم
همانطور که ذکرش رفت .  است تبلیغ قرار دادهد مورآید، محاسن اخالقی به حساب میرا که از 

ثر بوده است و ؤ آن از منطق، در اقناع مخاطب مداشتنویژگی تمثیلی اسلوب معادله و بهره 
  :یابد بیان می شود، زیبایی دو چندان میاین ارزش اخالقی وقتی در قالب زبان هنري 

   تیر نیستتیر بر سنگ آزمودن جز زیانخن در شیر نیست         چاره خاموشی بود هر جا س

  )148همان، (



                                       1400دهم بهار سال پنجم، شماره شانز) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان ... پژوهشی در تعدد موضوعی و

  

69

  هیچ غواصی نکرد آنکس که پاس دم نداشت می آید به چنگ     از خموشی گوهر مقصود

  )151همان، (

  راه حیرت پوید آن پائی که در دامن نماند         از خط پرگار این خواندم که از سرگشتگی   

  )156همان، (

عران سبک هندي از بسامد باالیی  است که در بین شا هاي اخالقی  ارزش دیگراز» تواضع«
  :آمده است چنین زیبااي   در اسلوب معادلهاین ارزش اخالقی. برخوردار است

  هرگز نخورد آب زمین که بلند است                      افتادگی آموز اگر طالب فیضی        

خالقی را به زبان کلیم نیز اسلوب معادله را زیب و زیور کالم خویش ساخته و تبلیغ این ارزش ا
  : آراسته است،هنر

  را سبز کسی بر سر دیوار ندیدخار       هر که رفعت طلبد بهره نیابد از فیض                 

  )161: 1336کلیم، (

 این ارزش اخالقی ساخته در مورددر بیت زیر نیز شاعر با کمک اسلوب معادله مضمونی زیبا 
  :است

سربلندي بایدت دیوار کوتاهی      همراهی گزین          پیشی ار خواهی به هر پس مانده 
  گزین

  )293  :1336کلیم، (

قناعت«کنندگی اسلوب معادله، جایگاه  ت اقناعدر بیت زیر نیز شاعر با بهره جستن از خاصی« 
نی اخالقی را در اسلوب معادله  و مضموکند  گوشزد می اخالقی است،صفات نیکرا که از 

  :گنجاند می
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  اندم استخوان نمی ي هرگز بیهما       خورد غم روزي کسی که قانع شد             نمی

  )176همان، (

  : اي نو، ادا شده است یت زیر نیز در قالب اسلوب معادلهاین مضمون در ب

  قانعی بیش و کم دنیا یکی است گر به قسمت 

  تشنه چون یک جرعه خواهد کوزه و دریا یکی است

  )63 همان،(

 اسلوب معادله، همراهی انسان هاي دون و فرمایه با ۀ هنرمندانه با واسطشاعر،زیر نیزدر بیت 
طب را اقناع ند و با آوردن معادلی محسوس، مخادا ب شرف براي آنان نمیبزرگان را سب

کند و هم ویژگی  ه می جلب توج،ت شاعر در کشف این رابطهبینی و دقّ کند؛ هم باریک می
  .بخشد اي به متن می  جایگاه ویژهعادله، اسلوب مکنندگی اقناع

  رشته پر قیمت از آمیزش گوهر نشود             سفله از قرب بزرگان نکند کسب شرف       

  )192همان، (

هایی جبران ناپذیر به آدمی  ه این امر که همواره دوستان ضربهه و هشدار بهمچنین او در تنب
آفریند و این نکته اخالقی و  اي زیبا می سلوب معادله قادر به آن نیستند ازنند که دیگران می
  .نشاند می را بر کرسی مییتعل

  چشم گهر سفید ز آب گهر بود                        از دوستان رسد همه آفت به دوستان     

  )197همان، (

  :کند  مضمون بیت قبلی را تکرار می،بیت زیر نیز در قالب اسلوب معادله

  شیشه از سنگ است و از وي بیش دارد احتراز   یم آفت رسد زابناي جنس      بیشتر ما را کل

  )249 همان،(
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 زیبا ، است با کشف معادلی از طبیعت» خواريۀکمال مای«همچنین او این نکته اخالقی را که 
 همچون میوه که چون ،بیند  انسان چون به کمال رسد خواري میو هنرمندانه بیان کرده است؛

  .اك افتدبرسد بر خ

   بلی به خاك فتد میوه چون رسیده شود               رسید هر که به حد کمال خواري دید    

  )206همان، (

، شاعر در ذم ایـن صـفت نکوهیـده اخالقـی    .  صفتی نکوهیده و از رذایل اخالقی است   ،»حرص«
ه سـخن خـود را هـر چـ    د و بـا خلـق اسـلوب معادلـه،     عالم خـارج مـی آور   از محسوسمعادلی  

  :کند میتر  تنیپذیرف

  مگس به خوان شه و کاسه گدا افتد               حریص چشم طمع دارد از کریم و لئیم        

  )217: 1336کلیم، (

 ۀ نیز از اسلوب معادله بهره برده است و این نکت»خست«و » گیري سخت«شاعر در رد و انکار
در این مورد نیز او بین . بیان کرده است ،اخالقی را در قالب زبانی هنري و با تصویري زیبا

  :معادلی عینی براي ادعایی ذهنی آورده است  رابطه برقرار کرده و»عین« و »ذهن«

  هر چند بفشري دست رنگ حنا نماند             گیري هرگز به کس نپاید           دنیا ز سخت

  )217همان، (

 دیگرد چون کهنه دارو که« معادل محسوس و باش باشدصبوري نیز باید در حداز منظر شاعر، 
  . خشدب  ت می خود را عینیةاین اید» گردد یم ریثأت یب

  گردد ثیر میأت که دارو کهنه چون گردید بی  آرد      بوري چون ز حد بگذشت کاري رو نمیص

  )224 همان، (
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  انهشقاعها با مضمون  اسلوب معادله -2-2

  :سراید  او خود در این باره می. دي پر رنگ دارداي خاص و نمو شعر کلیم وجههدر عشق 

  چون شمع یک سخن گذرد بر زبان ما       جز حرف عشق نیست سراسر بیان ما              

  )220همان،(

 نیز در قالب این مضامین. توان بر خورد  به مضامین عاشقانه نیز بسیار میبنابراین در اشعار او
، زیبا و هنري »اسلوب معادله«ن عاشقانه را نیز بیدل در  قالب مضامی. اند بیانی هنري ادا شده

هایی ملموس از عالم طبیعت براي امور ذهنی و انتزاعی   او با ذکر معادلبیان داشته است؛
قابل فهم کرده است، هاي ملموس ت بخشیده و به واسطه این معادلعاشقانه، این امور را عینی  .

 به شاعر لیتما از نشان نیا و باالست دلیب شعر در عاشقانه نیممضا با ها معادله اسلوب بسامد
  .است يمجاز عشق

  با او با این مصراعۀرابط معشوق و دبین؛ دیدگاه خود را در مور آفرین و باریک شاعر مضمون
رد وآ  معادلی از عالم خارج براي آن میآورده و» زلف تو غیر از شکست و محنت نیستمرا ز  «

همانطور که  .می باشد»  زنجیر بهر راحت نیستۀبناي خان«لداین معا. تر کند تا هر چه حسی
 »در خانه زنجیر دائم شیون است...« در خانه زنجیر راحت نیست و به تعبیر صائب

  . شاعر نیز از زلف معشوق، جز شکست و محنت نیستة نصیب و بهر،)535/ 2ج: 1365صائب،(

  بناي خانه زنجیر بهر راحت نیست                  مرا ز زلف تو غیر از شکست و محنت نیست

  )106: 1336کلیم، (

هنري بیان شده است؛ شاعر تالش مضمون عاشقانه در بیت زیر نیز در قالب اسلوب معادله، 
اطر دست به دامن اسلوب معادله عاي خود را عینی و ملموس کند و به همین خکند تا اد می
    سبب ، هاي سبک هندي است عناصر طبیعت که از ویژگیت در  دقّبینی و شود؛ باریک می
 را اقناع  طبیعت سود جوید؛ و با این همانندي مخاطبازبخشی  تشود او براي عینیمی
 دل«به همین شکل» گذارد ادگار نمیخود به یاز  پایی ها بر آن رد سنگ با گذر انسان«.کند

  :»معشوق نیز نشان وفا ندارد
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   سنگی که ره فتاد بر او نقش پا نداشت                        وفا نداشت    هرگز دلت نشان گذار

  )109 همان،(

ر کلیم است و او در هاي شع  نوگرایی در مضمون سازي از ویژگیهمانطور که ذکرش رفت
از دیگر شاعران در آن دیده هاي خود نیز نوجو و نوآور است و رنگ تقلید  اسلوب معادله

ت بخشیده عاي ذهنی خود را عینیبیت زیر نیز با الهام از عناصر طبیعت، اداو در . شود نمی
  . است

  ویرانه حیف درخور سیالب جا نداشت                دل از هجوم درد تو شرمندگی کشید        

 )109همان، (

سازي و خلق اسلوب معادله با مضمون عاشقانه  مضمون ۀت زیر نیز دستمایابی در ا»سیالب«
بیعی در مضمون سازي را  و دلبستگی شاعر براي بهره بردن از عناصر طاي شاعر بوده استبر

  :سازد نمایان می

  عشق دل باخته واپس نتوان برد از                  کس دعوي ویرانه به سیالب نکرده است     

  )169 همان،(

  خانه سیالب آرزو دارد                  اي درد او دارد                                        دل تمنّ

  )194همان، (

  چون سیل میهمان شد کس در سرا نماند      صبر و خرد به یک دل با شوق او نگنجد          

  )217همان، (

هنرمندانه است؛ شاعر این مفهوم را خلق ارتباط بین مصراع معقول و محسوس در بیت زیر نیز 
 یدم زدیبگر ریش«با مصراع محسوس» برد شق راه به جایی نمیرت در برابر عجرأت و جسا«که 

  . و مضمونی بکر و جدید خلق کرده استت بخشیده عینی» گرفت را ستانین کاتش
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  شیر بگریزد دمی کاتش نیستان را گرفت           سازد ز استیالي عشق       پردلی کاري نمی

  )111همان، (

ري در ادب فارسی است در زبان شاعر با خلق  نیز که مضمونی تکرا»تضاد عقل و عشق«
  :گیرد  میدیابد و ویژگی هنري به خو ت می طبیعت عینیازمعادلی زیبا 

  چراغی بود با صرصر درافتاد                    حدیث عقل و عشق از من چه پرسی                

  )174 :1336کلیم، (

 طفل به ۀ یاریگر شاعر بوده است؛ عالق،امینهاي زندگی زمانه نیز در خلق مض ویژگیدر ت دقّ
دل عاشق نیز در دست « شاعر را به این مضمون سوق داده که ، ت آنپر و آزار و اذی مرغ بی

  :»بیند  میعشق رنج و آزار

  پر افتاد به دست طفل، مرغ بی  چه چسبان است با دل صحبت عشق                              

  )174همان، (

اي مـوارد    پـاره  نیـز در داب و رسوم هند و ویژگی هاي مذهبی سرزمین هن        د طبیعت، آ  عالوه بر 
هاي کلیم کاشـانی اسـت و او از عناصـر فرهنگـی و      ها  و اسلوب معادله     سازي ه اولیه مضمون  ماد

هـا در مـضمون عاشـقانه بهـره      در ساختن و پرداختن اسـلوب معادلـه    مذهبی سرزمین هند نیز     
اند که در خلـق   و بیت زیر عناصري از فرهنگ هندي د در   »ت پرستی  و ب  بت و برهمن  « .برد می

  :اند  استفاده شاعر قرار گرفتهداي هنري مور اسلوب معادله

   که هیچ بت نشناسد حق برهمن چیست  چه غم اگر نشناسی حق وفاي مرا                      

  )141همان، (

  خال جا در گوشه چشم تو خوش نیکو گرفت   هندوان را هیچ جا دلکش تر از بتخانه نیست   

  )115 همان،(
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  نو و مبتکرانه بیان داشتهيها عاشقانه را در قالب اسلوب معادله مضامین ،در ابیات زیر نیز کلیم
را در جهت عینی کردن ...  زندگی، آداب و رسوم و ةدي از طبیعت، شیوو از عناصر متعد
بسیاري از امور ذهنی عاشقانه را ملموس ، ي و شاعرانه  و با بیان هنر جسته دادعاهاي خود سو

  :و محسوس کرده است

  هاي کمان غیر تیر نیست  مهمان خانه           ت به چشم و دلم جاي گیر نیست     جز قامت

  )132همان، (

   زنجیر را دیوانه صاحب خانه استۀخان                اختیار حل و عقد  زلف او دارد دلم        

  )148همان، (

  شاهد این مدعی به از  کمان و تیر نیست          آمیزش هم ناقصند        عاشق و معشوق بی

  )149همان، (

  این نگین کی کنده شد نقشی خود این خاتم نداشتی دیدم و مردم ز رشک بر لب لعلت خراش

  )151 :1336کلیم، (

    کافري را کافر دیگر مسلمان کرده است       زلف هندوي ترا از دلبري خط توبه داد           

  )154 همان،(

  رود چند گامی از ضرورت مرغ بسمل می   رود        سیرش کوته است از جورت از دل میعمر

  )162همان، (

  یل رفته خار و خسی یادگار شداز س                    نام و نشان عشق به غیر از هوس نماند   

  )200همان، (
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  غم است که زخم سپر چه شدرا ه  آري ک         سینه صد چاك من خبر     نگرفت کس ز

  )210همان، (

  آري خرابی ظاهر است آنجا که طوفان بگذردام   هجران دیدهاند کههر کس که بیند حال من د

  )222 همان،(

  که گل چون بشکفد اینجا ز چشم باغبان افتد ي طمع، از خرمی بگذر      راقبول عشق اگر د

  )229همان، (

  کند ادشاه است احتراز از گرد لشگر میپ       کند          جتناب از آهم آن مغرور خود سر میا

  )231همان، (

  کس چون سپند سوخته ز آتش جدا کند          توان به فسون دل از  او برید         ناصح نمی

  )243همان، (

   نکند سر گوشی دریاکو حبابی که به             هیچ دل نیست که با عشق نباشد گستاخ      

  )320همان، (

  وس پندارد که پنهان کرده استدل گمان دارد که پوشیده ست راز عشق را          شمع ر ا فان

  )154همان، (

  عرفانی و صوفیانهاسلوب معادله با مضامین  - 3-2

ابیات . انش آشکار استیش به عرفان در دیوف دارد و این گراکلیم تمایالتی به عرفان و تصو
  :زیر به روشنی نشانگر تمایالت عرفانی و دنیاگریزي شعر است

  نداري  پر  بهر چه اي، ندانم پروانه                                    تن، فکر سفر نداري  ز خانه  دل اي
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   شرر نداري ، شوق اخگر فسرده اي                             نکردي  وطن  تن، عزم  گلخن از کنج
  )316: 1336، کلیم(

  جغد را ارزانی آن گنجی که در ویرانه است      کام دنیا را براي اهل دنیا واگذار              

  )148همان، (

  :کند  اشاره می،صائب تبریزي از شاعران معاصر کلیم نیز در بیت زیر به گرایشات عرفانی کلیم

    از کجا پیدا کنم  کلیمی  ابوطالب چون                     بانداند ز  را نمی  تجلی  برق هر کسی
  )2610: 1365، صائب(

هاي خود  ر اسلوب معادلهدعرفان و تعالیم عرفانی و صوفیانه از دیگر مضامینی است که کلیم 
هایی  هاي هنري و با خلق معادل عرفانی نیز در قالب اسلوب معادلهمفاهیم  .گنجانده است
   . امور انتزاعی عرفانی در شعر کلیم به زیبایی ادا شده استمحسوس براي

 « دل کوشید چرا کهۀعرفا معتقدند که باید در تصفیاست؛ »  دلۀتصفی «،یکی از این مضامین
موالنا نیز دل . )244/ 5ج:1380گوهرین، (»صالحش در صفاي او و فسادش در کدورت اوست

زوم صفاي دل را اینگونه هاي رسته است و ل رگیداند که صافی شده و از تی ابدال را دلی می
  :کند گوشزد می

  آن دل ابدال یا پیغمبر است       ها برتر است                                آن دلی کز آسمان

  در فزونی آمده وافی شده      پاك گشته آن ز گل صافی شده                                     

  )           436/ 3دفتر: 1390،مولوي(

 و شاعر معادلی شود تی در قالب اسلوب معادله بیان می عرفانی در شعر کلیم وقاین مضمون
   : شود تر ادا می گردیده و هر چه هنريتر  آورد هر چه پذیرفتنی محسوس براي آن می

  ت است تاریک را شمعی به از صد صورۀخان         دل روشنی باشد نه عکس         ۀزیور آئین

  )126: 1336کلیم، (
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 به را دل. داند در عدم آراستگی به نقش و نگار می دل را ۀدر بیت زیر نیز روشنی و جالي آین
 نیا استدالل و اثبات يبرا و کلیم است یابله نیعاز منظر نگاه عرفانی،  سپردن،  دنیويتعلّقات

 انیب  وآورد می معادله اسلوب قالب در مثال و نمونه عنوان به را یمصراع خود  عرفانیدگاهید
 رایز کند؛ ینم نییتز و آراسته ریتصو و نقش با را نهییآ یکس که آورد؛ یم استدالل و کند یم

 بازتاب و انعکاس از و شده مکّدر نهییآ آن کند ینقّاش ،ینقش ای ریتصو نهییآ يرو بر یکس اگر
          :باز می ماند ریتصاو

   کس نمی آراید از نقش و نگار آیینه رادن ابلهی است       در طریقت دل به رنگ و بوي دا

  )103همان،(

اسلوب معادله اي این حالت در بیت زیر با خلق نیز موضوعی عرفانی است که کلیم » حیرت«
همانطور که آفتاب ،غافالن را خبر از حیرت اهل عرفان نیست. ت بخشیده استعرفانی را عینی 

  .را خبري از چشم روزن نیست

     کی آفتاب را خبر از چشم روزن است          او را ز حال دیده حیران چه آگهی           

  )145 :1336 م،یکل(

 معتقدند ،برخی عرفا :اي هنري ادا شده است ز با اسلوب معادلهعرفانی در بیت زیر نی» حیرت«
ر تحی: گفت معرفت سئوال شد، ةاز عارفی دربار«:  نهایت شناخت و وصال است،که حیرت

 عارفی دیگر گفته  و)322 : 1368 گوهرین،( »صال، سپس افتقار و سپس حیرتاست، بعد اتّ
ز جهت آنکه هر تر است و بیشتر ا سختر او در خداي تر است به خداي تحی آنکه عارف«:است

 :1368گوهرین،( » تا به جایی رسد که او نبوددرتر بوتر بود در آفتاب متحی که به آفتاب نزدیک
323(  

 طرف محسوس ؛اي هنري بیان شده است بیت زیر از کلیم با اسلوب معادلهاین مضمون در 
  :کنندگی براي مخاطبان دارد ت اقناع خاصی،اسلوب معادله
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  رسد ی میتا نگردد راه گم کی رهنمائرسد             از حیرت در  این وادي به جایی میعاشق 

  )192: 1336کلیم، (

هنري، بیان شده اي   نیز در بیت زیر با اسلوب معادله»اهل عرفان«و » درّاهل تج«توصیف 
 مفهوم را با وجود معادل ، هنري بیان کرده و مخاطبۀاي عرفانی را در جام است و شاعر آموزه

  .کند  هر چه بهتر و به سهولت ادراك میحسی و عینی

  هزن چه درین بادیه از ریگ روان یافت  ر            د          ع برد از اهل تجرّشیطان چه تمتّ

  )149همان، (

.  اسلوب معادله اي زیبا براي آن خلق کرده است، از مضامین عرفانی است که کلیم»تجرید«
گفتند تجرید چیست؟ « :در تذکره االولیاء می آید.  مجرد بودن از تمام اعراض است،تجرید

   )447: 1370عطار، (» اعتراضگفت آنکه ظاهر او مجرد بود از اعراض و باطن او از

  قت مرده اي کو رنگ کفن نداردخوش و              در برگ ریز تجرید باشد بهار ارواح        

  )234: 1336کلیم، (

 راه عارف است از آموزه هاي تکراري عرفان  سد،ق و دلبستگیاین موضوع که کمترین تعلّ
قانی که گرایشات عرفانی داشته خا. شتندد کامل دااهل عرفان همواره تأکید به تجرّ. است
  :سراید می

    از خار تازه خار کهن را ز پا کشد             سوزن در این ره آفت تجرید سالک است     

  )173: 1336کلیم، (

م عروج دانسته د راه مسیحا و دوخته شدنش به سپهر چهارمین و عخاقانی نیز سوزن را سد
  :است
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  آنجا سوزن بست يپا یسیع چو                                 هماند هرشت بست يپا نجایا من

  )24: 1382، یخاقان (

انی خلق کرده اي زیبا و هنري براي تفهیم موضوعی عرف ر بیت زیر نیز شاعر اسلوب معادلهد
کنند شاعر با آوردن   و اسرار الهی را فاش نمی»واصالن رازدارند«اند که  است؛ عارفان بر این

در تفهیم این اصل » شود زبان یب جرس گشت تمام ره چون« عادلی ملموس و محسوسم
  .عرفانی و اقناع مخاطب کوشیده است

  زبان شود چون ره تمام گشت جرس بی       واصل ز حرف، چون و چرا بسته است لب          

  )200: 1336کلیم، ( 

بـراي ایـن منظـور نیـز     . اش است   زمانه »انتقاد از زاهدان ریایی   «مضمون بیت زیر  از کلیم  نیز         
 به کالم خـویش  اي منطقی و مستدلّ سلوب معادله شده است تا هم وجهه شاعر دست به دامن ا    

  :ببخشد و هم براي مخاطب به شکلی عینی و ملموس مفهوم را انتقال دهد

  اشدنه هر جا استخوانی هست مغزي در میان ب       میان زاهدان خشک کمتر اهل دل بینی  

  )170: 1336کلیم، (

 ،اخته و بـا آوردن معـادلی محـسوس   معرفـت را مـضمون سـ    بیت زیر نیز انتقاد از مرشـدان بـی      
  :معرفت را هر چه بهتر تداعی کرده است ن بیافایده بودن ارشاد مرشد بی

  ي کجا عصاکش کور دگر شودکور              معرفت چه فیض            جاهل برو ز مرشد بی

  )190همان، (

 و ن مثالی ملموسدرا مضمون ساخته است و با آور» اهل دل«هاي  بیت زیر نیز رنج و سختی
  : کوشیده است،در تبیین این مفهومهر چه بیشتر  از زندگی عینی،  معادلی
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  شود میطفل چون رو بیش یابد  بیش بدخو      پیرو دل را هزاران دردسر آید به پیش       

  )194همان، (

فهـیم موضـوعات   هـایی هنرمندانـه، در تبیـین و ت    یر نیز کلیم با خلق اسلوب معادلـه      ز در ابیات 
  :کوشیده است یعرفان

  اب چون خالی شود در را ببند خانه از اسباز سامان کن ار وارسته اي       برگی به  حفظ بی

  )155 همان،(

  دشو ب پوش سکندر نمیآیینه عی                اند          ن خوش آمد شاهان نگفتهروشندال

  )243 : 1336کلیم، (

  ی بود گو پاسبان در خواب باش خانه چون خالد پیشه را            باید تجرّ بخت بیداري نمی

  )254همان، (

  رویم پا به دوش راهبر دایم به منزل می  چون خس و خاشاك سیالب ایمنیم از گمرهی     

  )273همان، (

  بر شعله سهل باشد مهجوري شراره                  فرزند        روشندالن ندارند دلبستگی به 

  )407همان، (

  شکوه از روزگاراسلوب معادله در مضمون  -4-2

هـاي   لهدشکوه و گالیه از روزگار و اهل روزگار از دیگر مضامینی است که شاعر با آن اسلوب معا           
وزگـار و از جـور زمانـه       از ر   شاعر پـر دردي اسـت و همـواره         ، کلیم .هنري بسیاري ساخته است   

ها با مضمون شکایت از روزگار نیـز نـشان از ایـن          بسامد باالي اسلوب معادله   . دهد شکوه سر می  
ها وقتی در قالب زبانی هنري و  ها و گالیه    این شکوه  . دارد که شاعر زندگی خوشی نداشته است      

، بـه کمـک   »زشـتی « گونـه  هر«گیرد؛ چرا که    بایی خاصی به خود می    شاعرانه ارائه می شود زی    
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امبرتـو  ( »اسـت » زیبـایی «ر باشند، قابل برگشت به مفهوم    ثّؤاي که معتبر و م     تصاویر هنرمندانه 
  )174: 1393اکو، 

ا با  راش از نعیم روزگار، آن یديمنصیبی خود از نعیم دهر و ناا در بیت زیر شاعر با اشاره به بی
 بهار بر ينظر را دهیبر شاخ «اسلوب معادلهطرف حسی . کند اي زیبا بیان می اسلوب معادله

  :بخشد ت میمیدي شاعر را به زیبایی عینیاحساس یأس و ناا» ستین

  شاخ بریده را نظري بر بهار نیست                   قطع امید کرده نخواه نعیم دهر           

  )125: 1336کلیم، (

هاي مضاعفی که از  زینی خود و آسیبگ نشینی و خلوت ههمچنین در بیت زیر با اشاره به گوش
آورد و در  میرا » دامن نبود در ره آن صید که رام است«  معادلشود روزگار نصیبش می

  .کوشد توصیف احوال خود می

  دامن نبود در ره آن صید که رام است               نشین را    آسیب جهان بیش رسد گوشه

  )134 همان،(

  :ر بیت زیر با صنعت اسلوب معادله تداعی شده استدمانه نیز رنج و رنج  دیدگی شاعر از ز

  همیشه قافله را میر کاروانی هست    تهی ز لخت جگر نیست اشک ما هرگز                 

  )139همان، (

نالد و این مضمون را در قالب اسلوب معادله  ز از بخت خفته و بداقبالی خود میدر بیت زیر نی
جوید و  ادله سود میعناصر ملموس زندگی زمانه خود در خلق اسلوب معآورد؛ از  یبه زبان م

  :داند  مید خو» شادي غم از بخت خفته«معادل »  راخوشدلی دزد از خواب پاسبان«

  پیوسته دزد خوشدل، از خواب پاسبان استبخت خفته ماست           ، از غم را کلیم شادي

  )142 :1336کلیم، (
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  : اي خلق کرده است ب معادله بخت خفته خود اسلودر بیت زیر نیز شاعر با

      دزد دایم در پی خوابیده است                روزگار اندر کمین بخت ماست                    

  )144همان، (

غم ها و تلخی ها بی شمار زندگی نیز روح حساس شاعر را می آزارد و براي تداعی و 
در همانیم « فزون است معادل حسی و ملموسداز حشمار خود که  بخشی غمان بی تعینی 
ي، زینت دبن  را با تصویر و آرایه را آورده و کالم خویش» است خانه از ادیز میدا ام خانه
  .بخشد می

  ام دایم زیاد از خانه است میهمان در خانه       بر در و بام دلم غم بر سر هم ریخته است       

  )148همان، (

در بیت زیر در قالب هاي زمانه است که  ها و رنج کشی نیز نتیجه سختیآرزوي عمر کوتاه 
 از کوتاه روز«او با ذکر معادل حسی و ملموس. اي زیبا و هنري بیان شده است اسلوب معادله

  . را از  زندگی بیان داشته استد این گله و شکایت خو» است بهتر داران روزه يبرا

  روز کوتاه از براي روزه داران بهتر استخضر                   بهره را نبود شمار عمر  از جهان بی

  )147همان، (

رساند که خواري و عزت این  ه است که شاعر را به این نکته میهاي زمان ها و رنج این سختی
  :»ستین ریزنج خانه در يمسند و آستان «هد کهدجهان را هیچ  بگیرد و ندا در 

  کسان بود             آستان و مسندي در خانه زنجیر نیستسرا  ی خواري و عزت در این محنت

  )148 همان، (

ر ابیات زیر نیز اسلوب معادله هایی زیبا و هنرمندانه با مضمون شکوه و گالیه از روزگار آمده د
  : کشند  را به تصویر می از زمانهاست که همه بداقبالی شاعر و ناخرسندي او
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     بر مراد دانه هرگز آسیا گردیده است؟      ما کند             با که گردون سازگاري کرد تا با 

  )153همان، (

  اي دارد براي استخوان دارد  هما گر سایه          فلک اسباب دولت را ز بهر ناکسان دارد        

  )169 :1336کلیم، (

   پیش دبستان گذردهمچو دیوانه که از               بر گرفتاري دل خنده زنان می گذرم        

  )172 همان،(

  ریگ صحراي غم روان نبود                                                  ها       از دل ما نرفت آبله

  )177 همان،(

  سیل مجبور است در معموره ویران ساختن  کار دوران چیست جمعیت پریشان ساختن        

  )293 همان،(

5-2- اسلوب معادلهات در قالب اجتماعی  

ي دگشاید و من فر وه میهاي فردي که کلیم همواره از آن زبان به شک ها و ناکامی در کنار رنج
اجتماعی نیز در شعر کلیم کند، گرایشات  هایی هنري بیان می معادله خود را در قالب اسلوب

گشاید  کوه میاش زبان به ش  و ستم بیدادگران و ظالمان زمانهشود و او باالخص از ظلم دیده می
» من اجتماعی« و سازد هاي خود می ظلم و ستم را مضمون اسلوب معادلهر برابر دو ایستادگی 

اي است که ظلم و ستمگري وجهی آشکار  ، زمانه شاعرۀ زمان.سازد را در شعرش برجسته می
سازي و خلق اسلوب  براي مضموننیز شاعران سبک هندي دیگر  ۀدستمای چرا که ؛داشته است

صائب در این .  بسامد قابل توجهی دارد  در شعر شاعران سبک هندي، ادله بوده است ومع
  :سراید ضمون میم
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  زان سبب در خانه زنجیر دائم شیون است       کند                 ناله مظلوم در آهن سرایت می

  )535/ 2ج: 1365صائب،(

   اشک کباب باعث طغیان آتش است       اظهار عجز پیش ستم پیشه ابلهی است                

  )صائب(

ان هنري به رد و انکار ستیزي خود را نشان داده و در قالب هنر و زب م نیز ظلم، کلیدر ابیات زیر
او براي اینکه اهل زمانه اش را از ستم و ستمگري برحذر دارد با آوردن . پردازد ستمگري می

  :کوشد اش به ترك ظلم و ستم می مانهان زمعادلی زیبا از طبیعت در جهت اقناع مخاطب

  سیل دائم بر سر خود خانه ویران کرده است      بیداد خویش        ۀشود اول ستمگر کشت می

  )154: 1336کلیم، (

ماعی خو را در قالـب  شود و شاعر نگرش اجت    نیز ترغیب به ترك ستمگري دیده می      در بیت زیر    
  از طبیعـت اسـت بیـان داشـته و موضـوعی          اي که طرف محـسوس آن برگرفتـه        اسلوب معادله 

  :کند عی را در  زبان هنر،  ایراد میاجتما

  شود سیالب را ي میعمر کوتاه از تعدیغ ستم                        بر ستمگر بیشتر دارد اثر ت

  )101 :1336کلیم، (

ر این اسـت کـه   او ب. بیت زیر نیز ترغیب اهل زمانه اش به ایستادگی در برابر ظالمان زمان است       
و براي اقناع مخاطب مثـال و معـادلی ملمـوس و        »  رود یم ستمگر از آرام و صبر ستمکش یب «

     .آورد می »رود یم تر پس چو ساحل ، یپ ز ایدر رود یم« عینی از طبیعت

  رود  پی ، ساحل چو پس تر میرود دریا ز می         رود   ستمکش صبر و آرام از ستمگر می بی

  )201همان، (
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اي زیبا و هنري  نالد؛ اسلوب معادله که روزگار به کام ستمگران است میي نیز او از اینددر موار
اب و اینکه بیانگر این شکوه و گالیه است؛ شاعر روي خوش دهر را به ستمکاران را با خانه قص

  .نهد همیشه در خانه قصاب عید قربان است، برابر می

   قصاب راۀعید قربان است دایم خان              سپهر            گردد  با ستمکاران گیتی بد نمی

  )100همان، (

  هی به اهل هنرتوج بیاسلوب معادله در مضمون  -2- 6

و ارجی شاعران منزلتی و بی  بی. شود دله هاي کلیم دیده میاین مضمون هم در اسلوب معا
ت که سبب مهاجرت ارباب سخن در عصر صفوي بر کسی پوشیده نیست و این عامل اس

نزلت بودن مقام بی ارج و م«شاعر در بیت زیر. شاعران ایرانی به سرزمین هند شده است
داند و زبان به شکوه و گالیه  می»  بی منزلتی آب حیوان در جهانارجی و بی«را معادل» سخن

  :گشاید می

  اند آب حیوان را به بازار جهان قیمت که دداند      خواري است گر قدر سخن را کس نمینه از

  )97: 1336کلیم، (

 نصیب دریا از گوهر بختینهد همانطور که شور ز شاعر سخنور و دریا را معادل میدر بیت زیر نی
بندند و ارج و ارزش شان   برنمیدسنجان نیز طرفی از سخنان چون گوهر خو است؛ سخن

  :ناشناخته است

  سنجی جزین طرفی سخن پرور نبست از سخن    حاصل دریا ز گوهر پروریست       یتشوربخ

  )150همان، (

هاي  بینی و دقت شاعر در پدیده اي که ریشه در باریک ر بیت زیر نیز کلیم اسلوب معادلهد
 را صدف که گوهر«. کند و بی منزلتی اهل سخن را گوشزد می کند خلق می ،اطراف دارد

اعتنایی   مورد بیدخو»  استشاعر که گوهر سخن را پرورده«ارزش است و  همواره بی» پرورده
  : هیتوج و بی
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   به صدف جوهریان قیمت گوهر ندهند                      از سخن غیر زیان نفع سخنور نبود    

  )164 :1336کلیم، (

  گیري نتیجه

شاعري دهد که او  هاي کلیم کاشانی نشان می معادلهآفرینی و اسلوب در مضمونپژوهشی 
او هم در . ر شعر او باالست اسلوب معادله در مضامین مختلف دساز است و بسامد مضمون
سازي و هم در خلق اسلوب معادله با مضامین مختلف نوآور است و از ابتذال و تقلید و  مضمون

هاي زندگی  ت او در طبیعت و ویژگیبینی و دقّ هاي او، باریک دلهاسلوب معا. تکرار گریزان
ص هاي او تشخّ سنج است و اسلوب معادله بین و نکته ریکاو با. دهد اش را بازتاب می زمانه

.  استفاده کرده استخاصی دارد و به زیباترین شکلی از این صنعت در بیان نکات مختلف
هاي   گسترده است و نمونههایی با مضامین پند و اندرز و اخالق در شعر او اسلوب معادله

عشق و حاالت . معادله، گره زده استاخالق را به صنعت اسلوب  و ي دارد و تعلیممتعدد
یابد و خاصیت  د جایی خاص میشو هاي او می انه نیز وقتی مضمون اسلوب معادلهعاشق
بخش قابل . دارد اب وا میبینی او در خلق، خواننده را به تحسین و اعج کنندگی و باریک اقناع
هی از اسلوب معادلهتوج یابد و شاعر نکات و  ف اختصاص میهاي شاعر نیز به عرفان و تصو

کشد و نکات عرفانی  هایی زیبا به نظم می سلوب معادلههاي عرفانی را در قالب ا مبانی اندیشه
ري به خود  هنهتر بیان شده و ب کنند هر چه جذاب لباس این صنعت را بر تن میوقتی 

مانه نیز هاي ز مداري ها در مضمون شکوه و شکایت از روزگار و کج اسلوب معادله. گیرند می
اش است و این شکوه و شکایت را به عرصه  ایتی شاعر از زندگی خویش و زمانهنشان از نارض

ر کند و بیشت را در قالب اسلوب معادله بیان میه و نکات ارزشمند اجتماعی داجتماع نیز کشان
 که بی توجهی به اهل هنر نیز. گري را مورد انتقاد قرار می دهد کشی و ستم در این مورد ستم

هایی هنرمندانه  ر کلیم نیز در قالب اسلوب معادلهمضمونی تکراري در ادب فارسی است در شع
  . شود به نظم کشیده می
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