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  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

8/3/1400: تاریخ پذیرش مقاله                                    29/2/1400: تاریخ دریافت مقاله  

  واژگان کلیدي
  کلیم کاشانی  *

   مضمون آفرینی *

  اسلوب معادله  *

ــدد * ــوعی و  تع  موض
 محتوایی


