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های غزلیات کلیم مضمون در اسلوب معادله موتیف، ساختار و نقد و بررسیِ
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 (41-62)ص

 1)نویسنده مسئول(رضا برزویی،5حسینیناصرالدین شاه
 8/4/3131تاریخ دریافت مقاله:

 32/7/3131تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده
های منطقی و قابل درک در غزل کلیم، به کار بردن ز راههای خلق تصاویر هنری و ایجاد زمینها

به ساحتهای تصویری روشن و قابل ، شعر را وعی تشبیه استاسلوب معادله است. اسلوب معادله ن
 -از مفهوم معقول به مفهوم محسوس –ازد و به سبب شکل ساختاریش سدرک رهنمون می

هیأتهای ذهنی شاعر را به هیأتهای بیرونی در جهان ما میپیوندد و زمینۀ درک مفاهیم را فراهم 
 میکند.

بویژه در شعر کسانی  سبک هندیاشعار اسلوب معادله از دیرباز در شعر فارسی کاربرد داشته و در 
 کلیم. رودبه شمار میاین دوره های سبکی و از ویژگیچون کلیم و صائب بسامد باالیی پیدا کرده 

اش مبتکرانهخاص و ۀ عر وی به داشتن اسلوب معادلوش تنوع بسیاری ایجاد کرده اسلوب معادله در
از چهار ویژگی، سرآمدی وی در ساخت اسلوب معادله،  این ابتکار و ،از سایرین ممتاز گشته است

رین و نقش کلیم د یعرش هایموتیف  -1 یافته است که عبارتند از :شکلی انحصاری ت گرفته و نشأ
مضامین ارائه شده  -4 اسلوب معادلهکل ساختاری شنوآوری در  -3فراوانی اسلوب معادله  -2زمینه 

 هار ویژگی وچ این ساس این پژوهش نیز مبتنی بر بررسی و معرفیا ،در قالب اسلوب معادله
هایی از کاربرد ، نمونهسپسد و وشمیعرفی م اسلوب معادلهابتدا چگونگی آن است، بدین شیوه که 

اشعار  معادله دراسلوب  معرفیآنگاه به  ،این صنعت ادبی در اشعار ادوار پیشین ذکر خواهد شد
 .ساختاری و مضامینی که در قالب آنها بیان شده است میپردازیمموتیف، از لحاظ از لحاظ  ،لیمک

 کلیم، سبک هندی، اسلوب معادله، موتیف : کلیدی ماتکل
                                                           

حسینی، استادان مشاور:دکتر مظاهر مصفا و رسالۀ دکتری نویسنده است. استاد راهنما:دکتر ناصرالدین شاهاین مقاله برگرفته از  - 1

 دکتر احمد محمدپور
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 2

تحقیقات  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و -دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 3

 rezaborzoiy@yahoo.comتهران
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 اسلوب معادله تعریف

 معادلهای خاص برای شناخت اسلوب را به عنوان وسیله «ارسال مثل»و  «تمثیل»بالغت نویسان، 

زمینۀ تألیف شده است. در این نوشتار، این کتب و مقاالت زیادی در ،اندبطرق متعدد تعریف کرده

اختصار را رعایت کرده و از ذکر این مقدمات در تعریف تمثیل، ارسال مثل، تشبیه تمثیل و استعاره 

عادله بسنده میگذریم و فقط به ذکر تعریف اسلوب ماوت و شباهت آنها فمثیلیه و خصایص و تت

 میکنیم:

این شاخه از صور خیال شاعرانه که در ادب فارسی، تکامل و اوج خاص  کدکنی مینویسد؛شفیعی 

های بعد از قرن هفتم و بخصوص در شعر شاعران اسلوب هندی طی کرد با خود را در شعر دوره

اشتباه  مایه واند کامالً تفاوت دارد و آن را تمثیل نیز خواندهکاربرد مَثَل که ارسالِ مثل نام دارد 

و شاید برای جلوگیری از اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواند تا  بعضی از اهل ادب شده است

صور خیال در ) «اند از قلمرو این تعریف جدا کرد.آنچه را که قدما، تمثیل یا تشبیه تمثیل خوانده

ام برای اسلوب معادله را من به عمد ساخته» ؛یدجایی دیگر میگو( و  93-55شعر فارسی، ص 

اند. برای اینکه با ارسالِ مثل و یا هر نوع مصراع استفاده در سبک شناسی، بعضی آنرا تمثیل خوانده

برم. منظور حکمت آمیزی که بتواند جای مَثَل را بگیرد اشتباه نشود عمداً این اصطالح را به کار می

اردی که به عنوان تمثیل آورده مخصوص نحوی است. تمام مو من از اسلوب معادله یک ساختار

ود مصداق اسلوب معادله نیست. اسلوب معادله این است که دو مصراع کامالً از لحاظ نحوی میش

ها، شاعر آینه) «مستقل باشند و هیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگری آنها را به هم مرتبط نکند.

 (33ص

مینامیدند، میتوانست تکراری و تقلیدی « پیش مصرع»ع اول که آنرا مصرادر نظر شعرای این عهد، 

تازه و ابتکاری باشد و تمام هنر شاعر در  بایدنامیده میشد « مصراع»باشد اما مصراع محسوس که 

این بود که با آوردن مفهومی هنری و حسی، بین دو مصراع ارتباط برقرار کند و مضمونی تازه 

خوانده میشد « موضوع»همچنین مطلب معقول مصراع اول که میتوانست هر چیزی باشد،  بیافریند.

میشد و شاعر سبک هندی را مضمون ساز « مضمون»در مصراع محسوس تبدیل به « موضوع»و 

میکند که ظریف و هنری است. « مضمون»تبدیل به را « موضوع» ، بدین معنی کهمیخواندند

شناسی شعر، )سبکنیز میخواندند.« مصرع برجسته»و « آفرینش مصراع»مصراع حسی را همچنین، 

ای بلند را در کالم کوتاه یهتا ممکن است معن داشتندعادت »شاعران این عهد  (295-252ص

توجّه شعرای هندی گوی به . این گاه در یک مصراع بگنجانند و یک بیتمضمون را در بیاورند و 

را پرکاربرد الب وسیع در یک بیت، صفت ایجاز ساختن مضامین بسیار دقیق و گنجاندن مط

بررسی کرد و از نام نیز میتوان این ویژگی را از منظری دیگر  (332صتحوّل شعر فارسی،) «ساخت

اسلوب  که از آنجایی که بیتِ متضمن و دربردارندهگری نیز در شناخت آن بهره برد و گفت ید
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معنی و مفهوم فراوان در قالب الفاظ  بالغت، دربردارندهمعادله، از دیدگاه علم معانی و اصول علم 

ایجاز قصر؛ آن نوع از ایجاز را  .ز قصر دانستی ایجاوان چنین بیتی را زیرمجموعهباشد، میتکم می

شمس ) بنهند و به لفظِ قلیل، افادۀ معنی کثیر نمایند.گویند که معانی بسیاری را در سخنی اندک 

 (31-32گرگانی، ص

 هایی از کاربرد اسلوب معادله در ادوار پیش از سبک هندیمونهن

های قبل از سبک هندی و شعر شاعران ادوار پیشین، هم در اسلوب معادله در دوره یمگفت چنانچه

های برخی از هایی از آن را در سرودهسبک خراسانی و هم، در سبک عراقی کاربرد داشته و نمونه

فاوت در این است که در سبک هندی بسامد کاربرد این صنعت تنها ت ،شعرا میتوان مشاهده کرد

های سبکی شعر این دوره در آمده است. اینک جهت آشنایی با چگونگی فراوان شده و جزء خصیصه

 کاربرد اسلوب معادله در سبکهای قبلی، مواردی از آن ذکر خواهد شد.

دید، میتوان از اسلوب معادله را  هایینمونه« الشعرای شعر پارسیآدم»در شعر رودکی به عنوان 

؛ یک انسان آلوده باعث میشود شهری آلوده شود زیر که در آن، مشبه مرکب این استمثل بیت 

را  ی گاوانباشد، همه )حیوان مبتال به اسهال را ریخن میگویند.( همانگونه که یک گاو اگر ریخن

 ریخن میکند.

از گاوان یکی باشد که گاوان را کند چو   ای باشد که شهری را بیاالیددهیکی آلو

 (95، ص )رودکیریخن

ای با مضمون سیر از گرسنه خبر ندارد و سالم از رنجور میسازد و یا در بیتی دیگر اسلوب معادله

 میگوید:

رودکی، ص )کسی خوار استچنان که درد کسان بر دگر   برشمرد سیرخورده گرسنه را به خیره

121) 

 انوری :

 در همههههه عههههالم وفههههاداری کجاسههههت  

 

 غههم بههه خروارسههت غمخههواری کجاسههت    

 (35دیوان، ص )

 غم زیاد است و اما غمخواری نیست.به مرکب: همشب .وفا زیاد است، وفادار نیستمشبه مرکب: 

عشق در  در خواب بودن»در مصراع اول؛  مشبه مرکب ،معادلهاسلوب در ساختار نیز  در بیت زیر

 شیر بودن دایهبی»در مصراع دوم  مرکب بهمشبه است و «حالی که عاشقان در خون به سر میبرند

 میباشد:« است. در حالی که طفل بیمار

 عشهههق در خهههواب و عاشهههقان در خهههون  

 

 شههههیر و طفههههل بیمارسههههتدایههههه بههههی

 (44 صدیوان،)
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اسلوب معادله از بسامد چشمگیری برخوردار است و این لطیفۀ ادبی در  سنایی غزنویدر اشعار 

وصال یار به همراهی مهرۀ شاه و خدمت بیان مضمون قرار گرفته است. برای مثال در بیت زیر؛ 

وزیر، و دل و جان به مهرۀ پیل مانند شده و گوید: اگر وصال یار نباشد دل و جان هم ارزشی 

های شاه و وزیر نباشد دیگر مهرۀ پیل ارزشی ندارند)مشبه مرکب( همانگونه که در شطرنج اگر مهر

 :به مرکب(ندارد)مشبه

 صال یار نبود گهو دل و جهانم مبهاش   چون و

 

 چون شه و فرزین نباشد خاک بر سر فیهل را 

 (23دیوان، ص )

ای نیست که بتواند با است که کار هر مورچهبا این اجزا ساخته را دیگر، اسلوب معادله بیتیدر

همانگونه که یار هر سگبانی نمیتواند به مقام راز داری )= مشبه مرکب( همسخن شودسلیمان، 

 :)مشبه به مرکب( پادشاه دست یابد

 گفتگهوی هر مهوری نباشهد بها سهلیمان     کار 

 

 ان نباشهههد رازدار پادشهههاهیهههار ههههر سهههگب

 (14 دیوان، ص)

ست و این سخنور مبدع و تازگی انیز از بسامد باالیی برخوردار  خاقانیاسلوب معادله در شعر 

ذیل میتوان اسلوب برای مثال در ابیات  آفرین در ساخت تصاویر شعری از آن بهره برده است.

 معادله را مالحظه کرد:

 نطههق زبههان بسههته بههه مههدح محمههد آرد   

 

 ه نخههل خشههک پههیِ مههریم آوَرَد خرمهها  کهه

 (23دیوان، ص )

ل برای مدح در این بیت که به مدح و ستایش پیامبر اکرم )ص( اختصاص دارد میگوید: زبان ال

سخنور میشود)مشبه مرکب( همانگونه که نخل خشکیده برای حمایت از مریم، بارور پیامبر، گویا و 

، مشبه مرکب عبارت است از: همّت در بیت زیر نیز.به مرکب(گشت و خرمای تازه به بار آورد.)مشبه

به مرکب نیز با همۀ شأن عالی خود از آستانۀ فقر در جستجوی پادشاهی و مقام عالی است. مشبه

آبی  هوا که در طبیعت در مقام باالتری قرار دارد از کیسۀ دریا آب میکشد تا بر زمین چنین است:

 رساند:

 جههویهمّههت ز آسههتانۀ فقههر اسههت م لههک   

 

 آری ههههوا ز کیسههههۀ دریههها بههههود سههههقا  

 (12دیوان، ص )

و  در مقدمۀ مثنوی در دو بیت متوالی از این صنعت نیز با اسلوب معادله آشنایی داشته  مولوی

 استفاده میکند:
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 محههرم ایههن هههوش جههز بیهههوش نیسههت   

 هههر کههه جههز مههاهی از آبههش سههیر شههد    

 

 نیسههت گههوش جههز مشههتری را زبههان مههر

 دیرشههد روزش اسههت روزی بههی کههه هههر

 (2)مثنوی، ص

به مرکب میباشند مشبهدوم،  مصراعهایبیت مصراعهای اول در حکم مشبه مرکب است و  هر دودر 

و تنها کافی است بین دو مصرع، عبارتِ همانگونه که را قرار دهیم تا ساختار اسهلوب معادلهه کامهل    

 شود.

اسلوب در باالست هایش، نیز از زمرۀ شاعرانی است که بسامد اسلوب معادله در سروده سعدی

 به کار برده است :را مضمون زیر  ایمعادله

 تههها رنهههج تحمهههل نکنهههی، گهههنج نبینهههی 

 

 تههها شهههب نهههرود صهههبش پدیهههدار نباشهههد 

 (125کلیات، ص )

ود، صبش فرا تا شب نر همانگونه که)مشبه مرکب(رسیدن به گنج میشودسببرنج تحمل

 )مشبه به مرکب( نمیرسد

 بررسی اسلوب معادله در شعر کلیم

-2از لحاظ موتیفها   -1دیدگاه و منظر، بررسی میشود؛  چهاراسلوب معادله از  کلیم،در غزل 

بررسی  -4بررسی انواع شکل ساختاری اسلوب معادله در شعر او  -3بسامد کاربرد اسلوب معادله 

 اند.بیان شدهمضامینی که در ابیات متضمن اسلوب معادله 

 : هاهای به کار رفته در اسلوب معادلهاز لحاظ موتیف -3

که در کلّ آثار کسی یا در اثری خاص تکرار  است (Them)، آن موضوع یا تمی (Motif)موتیف

یک اثر یا یک نویسنده منوط به انس و آشنایی با آن تم است. موتیف را مرکز میشود و انس با 

( برخی نیز معتقدند: موتیف 92ها، ص اند. )شاعر آیینهنام نهادهتصویر و شبکۀ تداعی در شعر 

باری، موتیف، واژگان یا کلید  .(213شناسی، صمستقیماً به مسألۀ سبک مربوط است.)کلیات سبک

اند و پیوسته ایی هستند که به دلیل حساسیت و توجه خاص شاعر بدانها، ملکۀ ذهنی او گشتهواژه

آفرینی قرار میگیرند.)طرز تازه، خود را نشان میدهند و محور مضموندر جریان خالقیت هنری، 

( هر فکر یا موضوعی که در قالب کلمات یا عبارات، تصاویر اشخاص و اعمال و اماکن که در 132ص

آورد که حساسیت و ملکۀ ذهنی شاعر را نشان یک اثرهنری برجسته میشود، موتیف را به وجود می

ثر محسوب میشود. چون موتیفها در حکم آفریدۀ ذوق شاعران هنرمند میدهد و کلید واژۀ آن ا

 میباشند، مسألۀ بررسی هم، موتیفهای معنایی و هم، موتیفهای تصویری اهمیتی بسزا دارد.

 موتیف در غزلیات کلیم

با بررسی غزلیات کلیم معلوم میگردد که او موتیفهای زیادِ جدیدی را به شکل گسترده و مکرر به 

اورده است. اما اولین شاعری است که به طرزی چشمگیر، شبکۀ تصاویر و حوزۀ تداعی شعر نی
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ای از رهگذر تداعی حول پیرامون مرتبت ما را گسترش داده و عالوه بر آن، مضامین افزونِ تازه

موقعیتهایی که در میان شعرای ادوار قبل رایج بود خلق کرده است و به گسترشِ تصویر و تداعی 

بخصوص پیرامون موج، مهتاب، شمع و غیره پرداخته و موتیفهای تازۀ فراوانی چون؛ نقش  موتیفها،

پا، نقش بوریا، شیشۀ ساعت و ریگ روان را وارد شعر کرده است.  این کار، گذشته از افزون نمودنِ 

کاربرد موتیفهایی چون؛ آبله و فانوس و جرس و غیره است که قبل از او توسط دیگر شعرای سبک 

 دی وارد شعر شده بود. هن

-اما تازگی کار او به کارگیری بیشتر موتیفها نیست، بلکه محوریت و مرکزیت این موتیفها در خیال

بندی کلیم بر مضمون سازی است که از رهگذر اسلوب آفرینی شاعر است عالوه بر آنکه اساس خیال

ایۀ مکان تصویری و تداعی معادله و تشبیه صورت میگیرد و بسیاری از مضمونهای شعر او بر پ

همین موتیفهاست و در واقع کاری که کلیم کرده است آوردن موتیفها از حاشیۀ شعر به مرکز 

 (193آفرینی است.)طرز تازه، ص بندی و خیالخیال

 بررسیها نشان میدهند که برخی از موتیفهای غزلیات کلیم عبارتند از:

مل، و مرغ بسمل و نیم بسمل / جرس / خانۀ زنجیر / آب حیوان / آبله / اشک / طفل اشک / آه، بس

دیوانه و طفل و سنگ / رخنۀ دیوار / رنگ پریده / فانوس /ریگ روان / شانه و زلف / شیشه و ساعت 

/ عنقا / هما و استخوان و سایه / نقش بوریا / نقش پا / کاغذ توتیا / زلف و مشک / خار سر دیوار / 

 / نخ آه / عالم آب / تیغ و زخم / طایر تصویر / و ...  شمع و شعله /سوزن و چشم روزن

هایی فها در ساختار اسلوب معادله های او نیز کاربرد دارد که به ذکر نمونهبعضی از این موتی

 خواهیم پرداخت:

لش را به بادبادکی مانند ست که در اسلوب معادله کلیم مرغ دهمان بادبادک امروزی ا کاغذِ باد:

انگونه که کاغذِ باد همیشه با بند بسته میشود تا رها نگردد مرغِ دل کلیم نیز بستۀ کرده است و هم

 بندی است تا نگریزد:

 رغِ دل مههها را روش کاغهههذ بهههاد اسهههت مههه

 

 بی رشهتۀ پها از کهف طفهالن نپریهده اسهت      

 (53دیوان، )

عکس و نقش پرنده است که کلیم با این موتیف، میگوید: اهل ظاهری که مال دارند  طایر تصویر:

 میتواند پرواز کند:نتوانگر و بسامان نیستند همانگونه که عکس و نقش پرنده نیز بال و پر دارد اما 

 سهتند نگر نیاهل صورت ههیچ از سهامان تهوا   

 

 پههر اسههتبههیطههایر تصههویر پههر دارد ولههیکن 

 (432دیوان ، )

 آن ساخته است : برگرفته از زبان عوام است و کلیم تصاویر بدیع بارنگ پریده: 



 

 

 

 

 54/ های غزلیات کلیم همدانینقد و بررسیِ موتیف، ساختار و مضمون در اسلوب معادله 

 صبرم بهه جسهتن دل گمشهده رفتهه اسهت     

 

 طفههل سرشههک در پههی رنههگ پریههده اسههت 

 (53دیوان ، )

مرغ بسمل: مرغی را گویند که سرش را بریده باشند و باال و پائین میپرد. کلیم این باال و پریدن را 

ای میگوید؛ خرده گرفتن از عاشقان بیدل، به رقصیدن مرغ تشبیه کرده و در ساختار اسلوب معادله

عاقالن این  شیوۀ نادانان است همانگونه که خرده گیری به شیوۀ رقص بسمل، کار بی عقالن است و

 کار را نمیکنند:

 شههیوۀ نههادان بههود بههر عاشههق بیههدل گرفههت 

 

 بر اصول رقصِ بسمل کی کند عاقهل گرفهت  

 (31دیوان ، )

 بسامد باالی کاربرد اسلوب معادله در غزل کلیم -5

ای که به شکلی ساده و قابل فهم با آنها بیان شده بسامد باالی کاربرد اسلوب معادله و مضامین تازه

است شعر کلیم را از دیگران متمایز میگرداند، چرا که شیوۀ او در بیان موضوعات و مضامین مختلف 

در قالب کوتاهترین جمله و کمترین الفاظ و در ساختار اسلوب معادله در میان شاعران همعصرش 

کلیم از شاعران نیرومند در ساختن کالمِ  ا او قیاس کرد.دیده نمیشود و تنها صائب را میتوان ب

یابد به خوبی های باریک راه میباشد و اگر به حریم خیالموجزِ فصیش و در قالب اسلوب معادله، می

ها بیرون آید و در تنگنا گرفتار نشود. او در پناه این گونه از ابیات،  مضمونی پر محتوا تواند از آنمی

ی سرشار اوست، که سعی دارد از اطناب ، این ویژگی ناشی از لطافت اندیشه و قریحهگنجاندرا می

بپرهیزد و معانی موجز و پر محتوا را در کالمی کوتاه و مختصر در شکل اسلوب معادله بیان 

کند.بسیاری از اشعار او به دلیلِ بالغت فراوان و به خاطر اینکه معنی زیادی را در قالب الفاظی 

ی ایجاز قصر در بیتی متضمنِ اسلوب معادله ارائه نموده، به صورت مثل سایر در شیوه اندک به

ن مسایل گوناگون از آنها آمده است و حتی گاه، مردم بی آنکه بدانند این ابیات از کیست، در بیا

 هند، مانند این بیت :ن زینت میدجویند و سخن خویش را به وجود این سخنان شیریبهره می

 مههها ز آغهههاز و ز انجهههام جههههان بیخبهههریم 

 

 سههتاوّل و آخههر ایههن کهنههه کتههاب افتههاده 

 (53دیوان، ص )

گفت، اسلوب معادله در کلّ شعر فارسی، بیشترین بسامد کاربرد را در اشعار  میتواناز لحاظ آماری 

غزل ی اسلوب معادله است )بیت در بر دارنده 5بیتی،  3در یک غزل  ای که گاهبگونهکلیم دارد، 

شاید بتوان صائب را با او از این لحاظ  ( و115، ص 212همچون غزل و یا همچون  112، ص 223

 ) که البته باید به حجم اشعار دو سخنور نیز توجه داشت.(قیاس کرد و سنجید.

 ررسی ساختار اسلوب معادله در غزل کلیمب -1

اند، در بیت متضمنِ پیشتر گفتیم که بنا بر تعاریفی که اهل بالغت از اسلوب معادله ذکر کرده

اسلوب معادله، شاعر مفهومی عقلی را در مصراع اول بیان میکند. بعد از آن در مصراع دوم، مفهومی 
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ار حسی را عرضه میکند که تأئید گفتۀ مصراع نخست است و بین دو مصراع رابطۀ مشابهت برقر

 حسی مرکب بهِمصراع دوم = مشبه عقلی مرکب مصراع اول = مشبهِبدین صورت که :میباشد 

های به کار رفته در شعر کلیم، از حیث جایگاهِ ذکر دو مفهوم عقلی در بررسی ساختار اسلوب معادله

 ی اسلوب معادله، ساختارهای ذیل دیده میشود :و مفهوم حسیِ تشکیل دهنده

)= ساختار معمول و محسوس بهِ؛ مشبهمعقول و مصراع دوم ؛ مشبهِ: مصراع اول الف-1

 تعریف شدۀ اسلوب معادله( 

های بسیاری دارد که به این ساختار که شکل تعریف شده در کتب بالغی است در شعر کلیم نمونه

 ذکر برخی از ابیات بسنده میکنیم:

 آب حیهوان گهاهی کهه مهی نباشهد      سازم به

 

 در خشکسههال باشههد شههبنم بههه جههای بههاران

 (234دیوان، ص)

را از آب بقا باالتر « می»که مضمونِ می دوستی و ارجمند دانستن باده را بیان میکند،  در این بیت

به آن قناعت « می»که با نبودن کند گذارد، ادعا میداند و در حالی که منتی بر سر آب بقا میمی

)مشبه به توان به جای باران با شبنم ساختدر خشکسالی، می همانگونه، )مشبه مرکب(کندمی

 .مرکب(

 ر بهود مخهزن نیسهت بههر سهیم و زر     دل اگه 

 

 کعبه خانه است امها نهه بهرای اسهباب اسهت     

 (23دیوان، ص )

کعبه اگر خانه »مرکب معقول( همانگونه که  مشبه«) دل اگر مخزن باشد جای سیم و زر نیست»

 به مرکب محسوس(مشبه«) باشد جای اسباب و اثاثیه نیست.

 فت است دیده تا جوش خون دل هستبی آ

 

 دآب ار تنههک نباشههد کشههتی خطههر نههدار   

 (112دیوان ، )

به تا وقتی که، دل میجوشد و خون دل فراوان است، دیده بدون آفت وخطری، خواهد ماند)مشبه

)مشبه عقلی( همانگونه که تا آب زیاد بماند و اندک نشود، برای کشتی خطری وجود نخواهد داشت

 . حسی(

به عقلی است و نگهداری از رشته به لی وجودِ نیکان، مشبهو در بیت زیر هم، پذیرفتن بدان به طفی

 اعتبار ارزشمندی جواهرات، مشبهِ حسی است:

 میپذیرنهههد بهههدان را بهههه طفیهههل نیکهههان  

 

 رشههته را پههس ندهههد آنکههه گههوهر میگیههرد 

 (135دیوان ، )

 سههاخته نرمههی بهها درشههتان میتههوان    بهه

 

 زبههههان همخانههههۀ دنههههدان از آن شههههد   

 (155دیوان ، )



 

 

 

 

 45/ های غزلیات کلیم همدانینقد و بررسیِ موتیف، ساختار و مضمون در اسلوب معادله 

ضمن اینکه ساختار معادله از سه جزء تشکیل شده و این اجزا در مشبه، عبارتند از؛ نرمی، درشتی 

به، به ترتیب زبان، دندان و همخانه بودن هستند، مضمون و سازگاری که معادلهای آنها در مشبه

 ت)مشبه عقلی(شده بدین قرار است که؛ با نرمی و مالیمت میتوان با درشتخویان ساخ ارائه

 .ستا وعموضای در تأئید این همانگونه که همخانه بودن زبان و دندان، نمونه

 وصال آگه ز آشهوب چشهم تهر نیسهت     غرقِ

 

 تههها دام بهههر نیایهههد مهههاهی خبهههر نهههدارد  

 (112ص دیوان، )

 ال او غافهل پهروا درون دل ولهی از حه   تو بهی 

 

 کههه آتههش آگهههی از سههوزش مجمههر نههدارد 

 (119دیوان ، ص )

-در ساخت اسلوب معادله گاهی صنعتی یا صورتی دیگر از خیال به یاری شاعر میگفتنی است که  

افزاید، برای مثال در بیت زیر تشبیه ادبی، ظرافتی خاص به بیت میآیند و توأمانی چندین لطیفۀ 

 مضمر و تلمیش دو آرایۀ به کار رفته در ساختار اسلوب معادله هستند :

 هههای فههروزان برآمههده  شههکم چههو شههعله  ا

 

 توفههههانم از تنههههور بدینسههههان برآمههههده  

 (321دیوان، )

با وجود فراوانیِ ناقابلی و بی »در بیت زیر نیز، ضمن استفاده از دو آرایۀ پارادوکس و تلمیش، مفهومِ 

به عنوان مشبه عقلی در مصراع اول ذکر شده است)که « ارزشی، نشانی از مقبولیت و ارزش داشتن

ه به عقیدۀ قدما این مفهوم، ضمن عقلی بودن، مفهومی پارادوکسی نیز در خود دارد( و سپس با اشار

و باور آنها مبنی بر چگونگی ساخته شدن مروارید، که معتقد بودند در روز بارانی، صدف به سطش 

آید و یک قطره باران را درون خود جای میدهد و آن را پرورش داده و تبدیل به مروارید آب می

ون را بیان میکند که من مضم« مروارید با وجود خشکی نشانی از باران دارد»میکند، مفهومِ حسیِِِ 

خشک هم  با وجود تمام این ناقابلیها باز هم نشانی از مقبولیت دارم، همانگونه که مروارید اگر چه

 : را به تصویر میکشد« در آن دیده میشود انباشد باز هم نشانی از بار

 بهها همههه ناقههابلی داریههم رنگههی از قبههول    

 

 آب راشهههانی گهههوهر بهههیباشهههد از بهههاران ن

 (4دیوان، ص )

کلیم در ساختار اسلوب معادلۀ بیت زیر، از آرایۀ تشخیص استفاده کرده و میگوید؛ نرگس با دیدن 

داغِ الله، متأسف و ناراحت میشود)مشبه، عقلی( همانگونه که فردِ سرخوش از سوختن کباب روی 

 به، حسی( که در بیت زیر آمده است:میشود)مشبه آتشش ناراحت و اندوهگین

 نهههرگس بهههه اللهههه بینهههد و دارد تأسّهههفی 

 

 چون سرخوشی که سهوخته باشهد کبهاب او   

 (311 دیوان، ص)

 رفتههی و مضههطرب ز قفایههت دویههده اشههک  

 

 چههون لشههکری کههه از پههی سههلطان برآمههده 

 (321دیوان، ص )
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با رفتن تو اشکم با  مرکب معقول : مشبهدر این اسلوب معادله که همراه با تشخیص و کنایه است، 

به مرکب محسوس : لشکری یا سربازی که در پی مشبه اضطراب در پی تو شروع به دویدن کرد.

دویدن اشک در قفای کسی : کنایه از گریه کردن به خاطر آن کس  است و شاعر  سلطان میدود.

میگوید؛ تو رفتی و اشکهای من به دنبال تو به دویدن درآمدند همانگونه که لشکری یا سرباز به 

 دنبال سلطان میدود.

 ننشستن نقش امید، از نقهش بهد بسهیار بهه    

 

 نههی از جامههۀ زنگههار بههه  آیینههه را عریههان ت 

 (314دیوان، ص )

از اصطالحات خاص بازی نرد یا تخته نرد بهره برده است. بازی نرد با دو مهرۀ شش در مصراع اول 

پهلو که معموالً از جنس استخوان بود انجام میشد و ننشستن نقش امید یعنی کعبتین نقشی را 

بد آمدنِ  است. نقش بد هم، زندگی دی و کنایه از موافق مراد و امید نبودننیاورند که منتظرش بو

که بازی فرد را خراب میکند و استعارۀ مصرحه از اتفاق و حادثۀ کعبتین یا دو طاس نرد است  نقش

ناگوار و ناخوش است، ضمن اینکه به صورت مضمر عرصۀ زندگی به صفحۀ تخته نرد مانند شده 

از این اصطالحات، ساختمان مشبه مرکب عقلی در مصراع اول اینگونه است که با استفاده 

در عرصۀ زندگی نقش بد اگر بیاید بهتر از این است که نقشی بیاید که موافق مراد و امید »میشود:

ای اندام عریان تنی برای آینه بهتر از این است که زنگار همچون جامه»همانگونه که  «آدمی نباشد.

به مرکب محسوس. )آرایۀ تشخیص را در مصراع دوم نباید از نظر دور داشت = مشبه« او را بپوشاند

 که آیینه به انسان تشبیه شده است(

 غییر شکل ساختاری اسلوب معادله در شعر کلیم:ت

ی نمیباشد در اهقاعد تعریف و و ذهن و فکر کلیم محدود به هیچ حدساخت اسلوب معادله در 

 ، یعنی؛ابیاتی را میتوان یافت که طرفین تشبیه متناسب با تعاریف بالغیبسیاری از اشعارش، 

ساخته  «آمدنِ مشبه مرکب عقلی در مصراع اول و ذکر مشبه به مرکب حسی در مصراع دوم»

اند، بلکه او به مقتضای حال و مقام که الزمۀ بالغت است و به صالحدید خود، این ساختار نشده

حل ذکر طرفین و نوع آنها را تغییر داده است، از جمله ساختارهای مرسوم را دگرگون کرده و م

 های زیر مشخص شد:اسلوب معادله معادله بر اساس تغییرات طرفین تشبیه در شعر وی نمونه

 عقلیبه مشبهحسی و مصراع دوم  مشبه : مصراع اول ب-1

است و بیش از ابیات ذیل،  کلیم از بسامد کمی برخوردارنوع از ساختار اسلوب معادله در شعر این 

 مورد دیگری پیدا نشد:

 آیههدحههدیث تلههخ از آن لههب بههرون نمههی   

 

 که شور توفهان در طبهع آب حیهوان نیسهت    

 (99دیوان، ص )



 

 

 

 

 43/ های غزلیات کلیم همدانینقد و بررسیِ موتیف، ساختار و مضمون در اسلوب معادله 

و سرشت و در طبع همانگونه که   )=مشبه مرکب حسی( یار، تلخی گفتار سرشته نشده است لبدر 

 .)مشبه به مرکب عقلی(ماهیتِ آب حیوان، شورش توفان وجود ندارد

 پیش ساغر شیشه گردن کج کند، دانی چرا؟

 

 یعنی از گیرنده بر بخشنده جای منت اسهت 

 (32دیوان، ص )

را خلق نوشی و ریختن باده از شیشه درون ساغر کلیم با ظرافت و ابتکار تصویری از مجلس باده 

و در قالب تشبیه محسوس به معقول، باید سرِ شیشه را کج کرد  برای جریان یافتن می، که میکند

ساغر را به گیرنده، شیشه را به بخشنده و گردن کج کردن را به منت بردن و منت نهادن مانند 

مانند منت گرفتن کردن شیشه در مقابل ساغر، سر خم که دلیل  میسازدمیکند و این مضمون را 

 بخشنده از گیرنده است.

 به عقلیعقلی و مصراع دوم مشبه ج : مصراع اول مشبه-1

های آن فقط ابیاتی هستند که در ذیل نمونهبسامد چندانی ندارد و این ساختار نیز در شعر کلیم 

 خواهد آمد:

 صاف است محنت کش ز زنهگ آینه از باطن 

 

 شیشهه از روشهن دلهی بیهداد خهارا میکشههد     

 (293، غ152ص)

انگونه که هم )مشبه  مرکب عقلی(  آیینه به خاطر باطن صافش است که از زنگ محنت میکشد

 1)مشبه به مرکب عقلی( از سنگ خارا ستم میکشدشیشه به خاطر روشندلیش 

 به حسی و مصراع دوم مشبه عقلیاول مشبه:  مصراع د-1

 های کلیم در درجۀ باالیی قرار دارند، همچون ابیات ذیل:بسامد این ساختار در اسلوب معادله

 ای که پهس از مهمهان بهه جها مانهد     طفیلی

 

 چه قهدر دارد جهان مانهده آنچنهان بهی تهو       

 (313)دیوان، ص 

همانگونهه کهه   )مشهبه مرکهب عقلهی در مصهراع دوم(    جان دور مانده از تو قدر و ارج و منزلتی ندارد

مهمانِ ناخواندۀ چون انگلی که پس از رفتن مهمان اصلی خانه را ترک نکرده است جایگهاه و قهدر و   

 .  )مشبه به مرکب حسی در مصراع اول(  منزلتی نخواهد داشت

 راههههزن را نبهههود بهههاک ز فریهههاد جهههرس 

 

 ات از زاری دلتهههرک یغمههها نکنهههد غمهههزه 

 (242ص)دیوان، 

                                                           
به دانست و گفت : شیشه به در این بیت نیز میتوان مصراع دوم را به عنوان مشبه تلقی نمود و مصراع اول را، مشبه - 5

اش از سنگ خارا ستم میکشد همانگونه که آیینه به خاطر باطن صافش است که از زنگ محنت خاطر روشندلی

 میکشد.
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)مشبه مرکب عقلی در مصراع غمزۀ تو از شنیدن زاریهای دل پروا نداشته و یغما را ترک نمیکند

)مشبه به همانگونه که راهزنان از نوای بلند جرس باک نداشته و راهزنی را قطع نمیکنند دوم(

  .مرکب حسی در مصراع اول(

 در قفههس بههاال و پههایینی نمیباشههد کلههیم   

 

 بههرِ دانهها یکههی اسههتآسههتان و مسههند دنیهها  

 (33)دیوان، ص 

باال و پائین یا آستانۀ در و باالی اتاقِ دنیا برای انسان دانا یکسان است و فرقی ندارد)مشبه مرکب و 

عقلی( همانگونه که باال و پائین قفس برای مرغ زندانی یکی است و تفاوتی ندارد)مشبه به مرکب و 

 حسی(.

 اصههل دریهها ز گههوهرپروری اسههت ی حشههوربخت

 

 سنجی جز این طرفی سخن پرور نبستازسخن 

 (34دیوان، ص )

شیشۀ در چشم انسانهای دنیا طلب، تن بهتر از جان است)مشبه به مرکب عقلی( همانگونه که 

 گارنگ جایِ باده برای کودکان از باده و می بهتر است.نر

 افتههادن دیههوار کهههن، نههو شههدن اوسههت     

 

 جز مرگ، کسی در پهی آبهادی مهن نیسهت    

 (93دیوان، ص )

عشق اگر باشد، تیرگی بخت اهمیتی ندارد همانگونه که اگر شمع »عقلی است؛  مصراع دوم، مشبهِ

 مرکب حسی در مصراع اول( بهِ)مشبه«باشد سیاهی شب، مهم نیست

 به حسیحسی و مصراع دوم مشبه : مصراع اول مشبهه-1

در  هایی دیده میشوند که ساختاری متشکل از )مشبه  مرکب حسیدر ابیات زیر، اسلوب معادله

 دارند :( در مصراع دوم ( و )مشبه به مرکب حسیمصراع اول

 عیههد بههه هههم  مینماینههد بههه انگشههت مههه  

 

 جها نیسهت  هها بهی  سوی ابروی تو میهل مهژه  

 (39دیوان، ص )

مشبه حسی مرکب( همانگونه که مصراع اول، ) الل ماه را به هم نشان میدهندبا انگشت همردم 

 مشبه به حسی مرکب(مصراع دوم،  ابروی تو به هالل ابرویت اشاره میکنند.)

 انهد عاشق و معشوق بی آمیهزش ههم نهاقص   

 

 شاهد این مدعی بهه از کمهان و تیهر نیسهت    

 (94دیوان، ص )

مشبه مرکب  مصراع اول،خواهند بود )عاشق و معشوق بدون وصال و در کنار هم بودن، ناقص

 بهمشبهمصراع دوم، ه با هم باشند کامل نخواهند شد )حسی( همانگونه که تیر و کمان بی آنک

 مرکب حسی(

 خشهههک و تهههر زمانهههه رنهههگ بقههها نهههدارد 

 

 معلههوم میتههوان کههرد از شههبنم و شههرارش  

 (233دیوان، ص )



 

 

 

 

 44/ های غزلیات کلیم همدانینقد و بررسیِ موتیف، ساختار و مضمون در اسلوب معادله 

شبنم و شعلۀ آتش هیچکدام خشک و تر روزگار بقا نخواهند داشت )مشبه  مرکب حسی( همانگونه 

 نخواهد یافت )مشبه به مرکب حسی( بقا

 : قطعی نبوده و ذوقی استدر آنها  به است: ابیاتی که تشخیص مصراع مشبه و مشبهو -1

 هندوان را هیچ جا دلکشتر از بتخانه نیسهت 

 

 خال در گوشۀ چشم تو خهوش نیکهو گرفهت   

 (34دیوان، ص )

ضمن اینکه هر دو طرف تشبیه حسی هستند، میتوان هر یک از دو مصراع را مشبه فرض کرد و 

 گفت:

دلکشترین جا برای هندوان، جا یافتن در بتخانه است همانگونه جایگاه بسیار نیکو برای  -

 .قرار گرفتن خال تو، گوشۀ چشم توست

گرفتن خال تو، گوشۀ چشم توست همانگونه که دلکشترین  جایگاه بسیار نیکو برای قرار -

 جا برای هندوان، جا یافتن در بتخانه است.

 در ابیات زیر نیز این قابلیت وجود دارد که هر مصراعی را، مشبه تلقی نمود :

 دست حسنت پنجهۀ خورشهید تابهان میبهرد    

 

 دتُرک چشمت تاخت بر ملک سلیمان میبهر 

 (122دیوان، ص )

 خهههاطر فرزانهههه نهههدارد   ،طمهههع آشهههوبِ

 

 در دل مههها خانهههه نهههدارد  ،ههههوس زنبهههورِ

 (113دیوان، ص )

 آیههد بههه پنههدگو منگههر پیالههه گههر بههه کههف  

 

 چههو گههل بههود نظههر از روی باغبههان بههردار   

 (225دیوان، ص )

 معادله ساختار اسلوب بیان شده در مضامینبررسی -4

توجه خاص و و  ئۀ مفهوم جدید در نزد شاعران سبک هندیابا توجه به اهمیت ساخت مضمون و ار

گرا، دانست نه صورتبیشتر آنان به معنی نسبت به توجه به زبان که میتوان شعرشان را معناگرا 

مضامین زیادی در قالب یک بیت متضمن  ،ی همچون کلیمانکه در دیوان اشعار شاعرباید گفت 

چون؛  مضامینیبا سرشتی نوآور کلیم به عنوان شاعری هنرمند  اسلوب معادله بیان شده است،

را در قالب اسلوب  تعلیم، وصف حال، وصف عشق ، دعاوی و توجیهات غریب، هند دوستی و ...

 است: کردهبیان  معادله

 توصیف عشق و صفات معشوق و عاشقالف:

به عشق  چه عشق و توصیف معشوق یا خصائل او، چگونگی عاشقی، شرح مراحل راه عشق و هر

شعر فارسی است و با اینکه  از موضوعات پربسامدست و میان عاشق و معشوق جاری است متعلق ا

آفرینش مضامینی بدیع نیز  ی شاعران از آن سخن گفته و منجر بهموضوعی تکراری است، همه

 : کلیمو به قول خود اند شده
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 یک حرف بیش نیسهت سراسهر بیهان عشهق    

 

 تهر کهه ههیچ بهه پایهان نمیرسهد      این طرفهه 

 (142دیوان ، )

بیان کرده است که به ذکر با اسلوب معادله، مضامین متعددی ساخته و عشق و منسوباتش، کلیم از 

   : برخی از این ابیات بسنده میکنیم

 و عشق دل تناسب عشقِ متعالی شدن عاشق با -3

به و حسی، عشق ای که مصراع اول مشبه و عقلی است و مصراع دوم، مشبهدر قالب اسلوب معادله

 بی نور آن، عاشق ظاهر نمیگردد:را هستی بخش عاشق میخواند 

 عاشههق بههه نههور عشههق کنههد جلههوۀ ظهههور  

 

 شههههودبههههی آفتههههاب ذره هویههههدا نمههههی

 (229دیوان ، )

به و حسی، ای که مصراع اول، مشبه و عقلی است و مصراع دوم، مشبهباز هم در اسلوب معادله

 لذتبخش:همنشینی دل و عشق را ارزشمند میداند و 

 ه چسههبان اسههت بهها دل، صههحبت عشههقچهه

 

 سههر درافتههاد بههه دسههت طفههل، مههرغ بههی   

 (35دیوان، ص )

در اسلوب معادلۀ دیگری که طرفین تشبیه عقلی میباشد فروغ دل را تنها در سایۀ عشق میداند و 

 وی باده است و بس:بس همانگونه که اعتبار شیشه در گر

 دارد فروغی ز آتش عشق است و بس دل اگر

 

 شیشه را گر آبرویهی هسهت، صههبا میدههد    

 (213صدیوان ، )

 تؤامانی ناز و نیاز : -5

هم جدا نمود و توان از ناز  معشوق و نیاز عاشق را نمیدر اسلوب معادلۀ عقلی به حسی میگوید؛ 

باشد کشش و جذب بین این دو این دو همواره با یکدیگرند و تا زمانی که کاه به رنگ کهربا می

 وجود دارد:

 و نهاز را نتهوان گسسهت آری    ز هم ربط نیاز

 

 کشش بهاقی بهود تها کهاه رنهگ کهربها دارد      

 (123دیوان، ص)

 زیبا و دلنشین است : برای هم ،و معشوق بدی در عشق نیست و همه چیز عاشق -1

همانگونه که سلطان ارزش  )مشبه مرکب عقلی(اگر معشوق قدر دل عاشق را نداند نیز عیبی ندارد

 :)مشبه به مرکب عقلی(جنس تاراج شده را نمیداند

 شد؟ رهزنت نشناخت قدردل چهچشمگرترک

 

 غهارت رفتهه را؟   به جنس لشکری داند چه قیمت
 (19دیوان ، ص)



 

 

 

 

 44/ های غزلیات کلیم همدانینقد و بررسیِ موتیف، ساختار و مضمون در اسلوب معادله 

ه روزی سیا است و مرکب معقول حال بد و سختی کشیدۀ عاشق، آرایش معشوق است = مشبهکه 

کافی است بین دو مصراع، تعبیرِ  میباشد و به مرکب معقول= مشبه مجنون، سرمۀ چشم لیلی است

 را قرار دهیم تا اسلوب معادله معنا بیابد.« همانگونه که»

و در بیان احوال، خود را سوختۀ آتش حسن معشوق دانسته که باعث شده قدر خطّ زیبای او را 

 بداند همانگونه که کسی قدر سایه را میداند که آتش آفتاب، تنش را سوزانده باشد:

 کبههاب حسههن تههوام، قههدر خههطّ نکههو دانههم  

 

 ز سههایه ذوق نکههرد آنکههه آفتههاب نخههورد    

 (132دیوان ، ص )

گساران بادهنوشیمانع میتلخی مینمیشود همانگونه کهزهرچشم واخم معشوق مانع ازعاشق شدن

 نخواهد شد:

 ر چشهمش نکنهد دسهت ههوس را کوتهاه     زه

 

 تلخهههی مهههی نشهههود مهههانع ساغرنوشهههی  

 (335دیوان، ص )

 توأمانی حُسن و عشق -4

ای هنرمندانه بیان میکند و آن را معادل توأمانی یوسف و توأمانی حسن و عشق را با شیوهکلیم 

 :پیراهن میداند

 و عشق از همشان نیست جدایی هرگزح سن 

 

 اسهت  پیرهن آن و آن یوسف آنقدرهست که

 ( 43ص)دیوان،

اند و حسن باعث جلوۀ عشق میشود همانگونه که شکوفایی سان با هم یکی شدهحسن و عشق آینه

 گل باعث جلوۀ نغمۀ بلبل میشود:

 انههدعشههق از اتحههاد آینههه روی هههم حسههن و

 

 غنچههه تهها نگشههود لههب، منقههار بلبههل وانشههد

 (153صدیوان )

میگوید؛ حسن و زیباییِ اینچنینی که معشوق دارد، ناصش را نیز چو ما دیگر  ایدر اسلوب معادله

 همانگونه که چوب تر نیز عاقبت در آتش گرفتار خواهد آمد:دربند خود خواهد آورد 
 شدن این است ناصش همچو ما خواهدحسن اگر 

 
 چوب تر آخر به آتش آشنا خواهد شدن

 (322دیوان ، ص )

 تضاد و تقابل عقل و عشق -2

ه با هم سازگار و موافق نیستند و عاشق را با عقل کاری ک عشقموضوع تقابل و تضاد میان عقل و 

 دارد ای در ادب فارسیی کاربرد گستردهنیست و عقل را به عشق، از موضوعاتی است که دامنه

 که برخی از سخنوران )با خرد ستیزی( به برتری عشق بر عقلبویژه در سبک عراقی و بعد از آن 

ابل عشق زبون و خوار میداند و این مضمون را به اشکالی در عقل را در مقکلیم نیز  معتقدند.
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)مشبه مرکب از جمله او عقل در برابر عشق را فنا شده میداند؛غزلیاتش بیان کرده است

 :)مشبه به مرکب حسی(.همچون چراغی در برابر بادِ تند و سختعقلی(

 حههدیث عقههل و عشههق از مههن چههه پرسههی؟

 

 چراغههههی بههههود بهههها صرصههههر درافتههههاد 

 (35دیوان، ص )

تنها عشق به مرغِ پربسته، در اضمار عشق را بال پرواز میپندارد و میگوید با مانند کردن انسانِ بیاو 

سلوک با عقل،  در غیابِ عشق، کهزمانی را به راه عقل میپوید که دست از عشق شسته باشد 

همانگونه که مرغ پربسته، حرکت و رفتن را با بال بسته چون پیش آید غنیمت و فرصتی است 

 فرصت میشمارد:
 سهت از عشهق میشهویم   به راه عقل میپویم چو د

 
 بلهی رفتههار را دانهد غنیمههت مهرغ پههر بسههته   

 (315دیوان ، )

 صف حالو -5

بیان کرده،  هابار احوالش را با اسلوب معادله در عاشقی و ناآگاهی معشوق از پریشان خودکلیم، حال

حال روزن دیوار بیخبر همانگونه که آفتاب از )عقلی(نداردخبردیدۀ حیرانممیگوید او ازحال

 :)عقلی(است

 و را ز حهههال دیهههدۀ حیهههران چهههه آگههههیا

 

 چشههم روزن اسههت؟کههی آفتههاب را خبههر از 

 (52دیوان، ص )

 ضمن وصف حالش که دلی چاک شده از تیغ غمزۀ یار دارد با شکوا از غم حاصلِ این کار وی

 میگوید:

گریبان پاره شد گل را، کجا پنهان کند بو  شد دل، چون نهان سازم غم او را؟ز تیغش چاک 

 (15دیوان ، ص)را

بدان ماهی ماند که در دام است و آشوب چشم معشوق بیخبر است و  است از غرق وصال که عاشق

 تا از آب بیرون نیاید نمیداند چه بالیی به او رسیده است:

 ق وصال آگه ز آشهوب چشهم تهر نیسهت    غر

 

 تههها دام بهههر نیاییهههد مهههاهی خبهههر نهههدارد 

 (112صدیوان ، )

همانگونه که جلوۀ شمع در تاریکی  )مشبه مرکب عقلی(درخشش عشق در سیاهی بخت پیداست

 )مشبه به مرکب حسی(:شب نمایانگر است

 عشهههق را بخهههت تیهههره در کهههار اسهههت   

 

 جلههههوۀ شههههمع در شههههب تههههار اسههههت 

 (35دیوان، ص )

 کشش از معشوق و کوشش از عاشق:-1



 

 

 

 

 44/ های غزلیات کلیم همدانینقد و بررسیِ موتیف، ساختار و مضمون در اسلوب معادله 

آنچه عاشق را به سوی معشوق میبرد، کشش است و تالش عاشق برای رسیدن به او، کوشش. پس 

و در این راستا کلیم میگوید؛ کشش معشوق است که ما را به بازار  کشش و کوشش هماره با همند

عشق و عاشقی میبرد)مشبه مرکب عقلی( همانگونه که بوی خوش گل است که بلبل را به گلزار 

 میکشاند:

 ش اوسههت کههه مهها را بههه سههر کههار بههردکشهه

 

 بلبههل از نکهههت گههل راه بههه گلههزار بههرد     

 (122دیوان ، ص )

 تعلیم-ب

دارند و میتوان اینگونه مضمون تعلیم و پند و اندرز در خود برخی از اسلوب معادله ها در شعر کلیم 

 گردد وآدمیان میبندی کرد، یکدسته تعلیمات عام که مشمول همه اشعار تعلیمی را دو گونه تقسیم

دسته دیگر ابیاتی است که در مضمون آموزش آن نهفته است در ایو نکتهمبتنی بر اندرز میباشد

 : پی ذکر خواهند شد عرفان و مباحث خاص آن است که در

از ابتدای »کلیم در تصویری بسیار بدیع، با بهره از تشبیه، مضمونِ تکراریِ :های عامآموزه-3ب:

له به شکلی اسلوب معادرا بسیار لطیف و شاعرانه در قالب « خبر بودنخلقت و سرانجام هستی بی

 ای هر چند تکراری را در صورت تازه جان میبخشد:ماید و آموزهکامالً ابداعی بیان مین

 مهها ز آغههاز و ز انجههام جهههان بههی خبههریم   

 

 اوّل و آخههر ایههن کهنههه کتههاب افتههاده اسههت

 (53دیوان، ص )

هیچ نقصان و خللی به آیینه وارد نمیکند، همانگونه که دشمنی نادانان برای من  زشتیِ زشترویان

 )و همنوعانم( خللی ایجاد نخواهد کرد.

 ی زشههت بههه آیینههه چههه نقصههان داردخصههم

 

 چههه غههم از دشههمنی مههردم نههادان مهها را    

 ( 2دیوان، ص)

را با « زیبایی ذاتی نیازی به مواد عارضی ندارد»ای دیگر، مضمون تعلیمیِ معادلهدر اسلوب 

انسان نیک باطن را به دیوار گلستان و آرایش ظاهری و  و آوردساختاری اینچنینی به عبارت در می

که انسان نیک باطن برای زیبا جلوه کردن به آرایش  میگوید عارضی را به نقاشی مانند میکند و

به گل آراسته شدۀ گلستان نیازی به نقاش و رنگ زیبا و که دیوار  هنیازی ندارد همانگون ظاهری

 ندارد.

 اشههد نیههک بههاطن در پههی آرایههش ظههاهر  نب

 

 به نقاش احتیاجی نیسهت دیهوار گلسهتان را   

 (12دیوان، ص )
 فیض خاموشی چو غواصهان گوهریهابی   تو هم از

 

 گهویی یهک نفهس دم را   نگهداری گهر از بیههوده  

 (3دیوان، ص)
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صیاد مجبور بود برای زنده ماندن نفسش را نگه که به شیوۀ صید مروارید  اشاره در این بیت ضمن

مروارید گرانقیمت نصیبش گردد، دم فروبستن از بیهوده گویی را به نگه داشتن نفس،  تادارد 

مخاطب به غواص، و جایگاه رفیع را به مروارید گرانبها تشبیه کرده است و معادله ای متشکل از سه 

به( که مجموعاً تشبیه جزء در یک طرف)به عنوان مشبه( و سه جزء در طرف دیگر)به عنوان مشبه

تو میتوانی با دم فربستن از بیهوه گویی به نکات و ی را میسازند را در بیت آورده است و گوید: مرکب

ای دست یابی همانگونه که غواصان و صیادان با نگه داشتن دم و نفس به زیر آب جایگاه ارزنده

 میروند و مروارید گرانبها به دست می آورند.

ی زیر نیز که تؤام با پارادوکس معنایی زیبایی است با بیانی طنزوار، زیبایی دو اسلوب معادله

 است :پیدا کرده چندانی در تأثیرگذازی و انتقال بار معنایی 

 محتاجیم چشم اغنیا بر دست ماسهت  گرچه

 

 رودهر کجا دیهدیم آب از جهو بهه دریها مهی     

 (12)دیوان ص 

ساقی و باده در کنار رؤیت هالل عید فطر، سبب گشایش حضور؛ آمدهدر اسلوب معادلۀ دیگری 

که گشودنِ گرۀ عیش، با یک ناخن)هالل ماه( ممکن نیست و ناخنی دیگر همانگونه کارها میشود، 

 )ابروی ساقی( را میطلبد:

 بههی ابههروی سههاقی کههار نگشههاید ه عیههدز مهها

 

 به یک ناخن گره نتوان ز کار عیش بگشودن

 (322 صدیوان ،)

آورد و شکیبایی و صبر بیش از حد را ای در باب صبر و شکیبایی، سخن و تعبیری تازه میآموزهدر 

 فایده میگردد:همانند دارویی که چون کهنه شده باشد بی نتیجه میخواندفایده و بیبی

 آردچون ز حد بگذشت کاری رو نمیصبوری 

 

 تهأثیر میگهردد  بهی  دکه دارو کهنه چون گردی

 (123دیوان، ص )

گردن وقتی که اختیار کار از دست کسی خارج شده باشد دستگیر و مددرسان او میشود همانگونه 

 آورد: فردی غرق نشده باشد، دریا جسد وی را به ساحل میکه تا 

 ار رفت از دست، گیهرد سهپهر دسهتت   چو ک

 

 دریهها غریههق مههرده را، افکنههده بههر کنههاره    

 (324دیوان، ص )

ت زیر در ساختار اسلوب معادله از ترک تعلق کردن عارف و ابیا رد:های عرفانی: آموزه-5ب:

 دیده بر امور دنیوی سخن میگویند:
 یسههت جههز تههرک تعلههق زینههت روشههندالن    ن

 

 گر لباس اطلس است آیینه، عریهان بهتهر اسهت   

 (33دیوان، ص )

زینت روشندالن و کامالن زمانی فراهم میگردد که ترک تعلقات دنیوی کرده باشند همانگونه که 

 که عاری از هر پوششی باشد و هیچ تعلقی را نپذیرفته باشد: روشنایی آینه زمانی حاصل میگردد



 

 

 

 

 15/ های غزلیات کلیم همدانینقد و بررسیِ موتیف، ساختار و مضمون در اسلوب معادله 

 سههتالک را حههق از تههرک عالیههق دیههدهسهه

 

 آنقههدر نفههع کههه پرهیههز بههه بیمههار نههداد    

 (33دیوان، ص )

ترک عالیق به سالک مقامات رفیعی میدهد و منافع زیادی برای او دارد همانگونه که پرهیز برای 

 بیمار، منافع فراوانی در پی دارد.

در اندیشۀ  ،د را نیازمند اهلل دانستنفقر عارفانه که پشت پا زدن به هر آنچه غیر خداست و فقط خو

هی یا کمک این و آن نخواهد داشت همانگونه که اکلیم به راهی امن مانند شده که نیازی به همر

 کاروانی که در راهی امن حرکت میکند نیازی به حمایت نگهبان و بدرقه نخواهد داشت:

 بایهههدیبهههه راه فقهههر، مهههرا ایهههن و آن نم  

 

 چههو راه امهههن شههود، کهههاروان نمیخواههههد  

 (213دیوان ، )

و در ساختار  یمنیاز، استغنا، در شعر کلمیکند و معبودِ بی سالک، عجز پیشهکه  عرفانی این نکته

 گونه بیان میشود: اسلوب معادله  بدین
 و کار اوست اسهتغنا ۀ من عجز است همیشه پیش

 

 آیههد و از باغبههان بسههتنز گلچههین در زدن مههی

 (239دیوان ، ص )

در بین زاهدان خشک کمتر میتوان اهل دلی را پیدا کرد همانگونه که در میان انبوه استخوان کمتر 

 میتوان به استخوان پرمغزی دست یافت
 ن زاهههدان خشههک کمتههر اهههل دل بینههی  میهها

 

ارددنه هر جا استخوانی هست مغهزی در میهان   

 وصفِ حال و بیانِ احوال خویش همراه با گالیه-ج

مختص است و غالباً  شاندر اشعار بیشتر سخنوران ابیاتی دیده میشود که به بیان وصف و شرح حال

 مضمون گالیه از روزگار واند، اینگونه ابیاتی با با توجه بدانکه صاحب طبعی لطیف و زودرنج نیز بوده

 چگونگی احوالبیان ها و شده است. در شعر کلیم نیز گالیه از اعمال جماعتی خاص، توأم شکوه

و در بیان ااند.بیان شدهبا بهره از اسلوب معادله  از جمله مضامین پر بسامدی است که خویشتن

-اش، گردون را اندوده از غم میداند که باعث به گریه در آمدن ستارگان شدهاستیالی غم در زندگی

 آید:به ریزش در می ی ساکنانای که اندوده از دود باشد، اشک از چشمهااند همانگونه که در خانه

 چههرغ غههم انههدود را  شههک کواکههب نگههر، ا

 

 ۀ پهههر دود راگریهههه فهههراوان بهههود خانههه   

 (5دیوان، ص )

خضر را خواستار نیستند و عمر کوتاه اند، عمر طوالنی چون افرادی که از دنیا بهره و نصیب ندیده

روز کوتاه برایشان ار، بلندی روز را خواستار نمیباشند و افراد روزه دکه برایشان بهتر است همانگونه 

 بهتر است:
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 بههره را نبهود تمنها عمهر خضهر     بی از جهان،

 

 داران بهتههر اسههت روز کوتههاه از بههرای روزه 

 (35دیوان، ص )

ام همانگونه که هر چند راسخ و استوار ایستادهاگر دنیابه هم بخورد من در جای خود ثابت قدم و 

 سرعت آب هم فراوان باشد نمیتواند سایۀ افتاده در آب را حرکت دهد:
 م خورد عالم همان برجهای خهود باشهم   اگر بر ه

 

 دتههنخواهههد بههردنش گههر سههایه در آب روان اف  

 (121دیوان، ص )

اگر احوال من دچار نقصان شده و از پیشی گرفتن بر دیگران، بازمانده است عیبی نیست و موجب 

 افتد:کاستنم نمیشود همانگونه که گردنبند جواهر با بریدن و پاره شدن از ارزش نمی

 ق فتاده است احوال ما چه نقصهان؟ گر از نس

 

 گسسهتن  عیب گوهر ز قیمهت کهی افتهد از   

 (233دیوان ، ص )

 اعتباری هنر و هنرمندو بی سخن و سخنوری-د

است که بیانگر اوضاع و  یکلیم در باب سخن و سخنوری جالب توجه بوده و شامل موضوعات ۀعقید

شخصی او را در این زمینه، شامل  یدهاحوال شعر و شاعری در آن ایام میباشد و همچنین عق

که  پردازیمدر اینجا فقط به ذکر ابیاتی می ما اما وجود داردهای بسیاری میشود ابیات فراوان و نمونه

 دارای ساختار اسلوب معادله باشند:

میگوید بیت کلیم ساده است و بیش از این رنگینی برنمیتابد همانگونه که عروس بیت زیر در 

 را زیادی آرایش نمیکنند: فقیران
 گویهد نگین نیست، بیت ساده مهی کلیم ار شعر ر

 

 داردعروس تنگدسهتان پهیش ازیهن زیهور نمهی     

 (119دیوان ، ص)

کردن راغ وگیران، عیبی برنمیدارد همانگونه که سعالی باشد از تجسس خردهوشعری که درحدکمال

 مروارید از ارزش آن نمیکاهد:

 ر بلنههد را چههه غههم از کههاو کههاو دخههل  شههع

 

 آب گههوهر بههه سههفته شههدن از گههوهر نرفههت

 (33دیوان ، ص )

معانی برجسته متعلق به فکر شاعرند و کسی قادر به سرقت آنها نیست و نگهبان نمیخواهند و 

چون کبوترانی میمانند که هرچند دور بره شوند باز میگردند و نگهبان نخواهند همانگونه که هم

 نیازی نیست تا برای گرفتن سخن دزدان، پاسبان گذاشت:

 تران معههانی بههه بههرج خههویش آینههد   کبههو

 

 آیهههدبهههرای دزد سهههخن، پاسهههبان نمهههی  

 (222دیوان ،  )



 

 

 

 

 13/ های غزلیات کلیم همدانینقد و بررسیِ موتیف، ساختار و مضمون در اسلوب معادله 

ابیاتی به عنوان شاهد این مدعا ذکر  سخن و سخنوری در عهد زندگانیش اعتباریدر زمینۀ بی

ونه که پول مروارید را ، همانگرسدسخن به سخنور نمی بهرۀ به عقیده اوخواهد شد، از جمله اینکه 

 : نمیدهد کسی به صدف

 سههاز نبههودغیههر زیههان نفههع سههخن از سههخن

 

 بهه صههدف، جوهریههان قیمههت گههوهر ندهنههد 

 (151دیوان،ص)

 : خواندن همانند آن است که کسی در زمستان، بادبزن بفروشدشعر برای جماعت افسرده دل، 

 بت افسههرده دالن شههعر نخههوانیم  حدر صهه

 

 فصههل زمسههتان نفروشههد کههس مروحههه در 

 (155دیوان، ص)

عدم درک و شعور مخاطبان مانع از شناخت و درک ارزش و منزلت سخن نمیشود همانگونه که در 

جهان کسی قدر آب حیوان را نمیداند در حالی که این آب همیشه و همه جا برای همه گرانقدر و  

 عزیز بوده است:
 دانهد سخن را کس نمهی نه ازخواری است گر قدر

 

 به بازار جههان قیمهت کهه دانهد آب حیهوان را؟     

 (12دیوان، ص)

 نبودن خریدار آن )در عهد صفوی( داند کههنر سخنوری خود را نیز بسان جواهری قیمتی می

و عیبی بر آن بنهد همانگونه که به خاطر از ارزش آن بکاهد بشود و  تواندنمی شکسادی بازارباعث 

 :رونقی بازار فروش و خرید جواهرات، کسی از مروارید عیب نمیگیردبی

 کم خریداری هنر باشهد بهرای مها نهه عیهب     

 

 کی توان بهر کسادی طعنهه بهر گهوهر زدن؟   

 (321دیوان، ص)

دریا اگر شور بخت است به خاطر جواهر پروری ؛ ای همراه با حسن تعلیل میگویددر اسلوب معادله

 اوست همانگونه که سخنور نیز به سبب پروراندن سخنان چون گهر، بختی شور پیدا میکند:
 اسهت ی حاصهل از دریها ز گهوهرپروری    شوربخت

 

 پرور نبسهت طرفی سخن این جز سنجی ازسخن

 (34صدیوان ، )

 و هند دوستی جالی وطن-ه

ها و کتب تاریخی در عهد زندگی کلیم که مصادف است با پادشاهی صفویان در با استناد به تذکره

بنا بر دالیل متعددی شعر درباری از اعتبار افتاد و ضمن کشیده شدن شعر به اقشار مختلف ایران 

جامعه، شاعران در پی مکانی بودند که از حمایت شاهان و بزرگان برخوردار باشند و توانستند که 

 سهین رو این دربار را که دربار شاهان گورکانی هند بود پیدا کنند و عزم رسیدن به آنجا نمایند. از ا

بی اعتبار شدن اصیالن و  مضمون اساسی را در شعر آنها میتوان پیدا کرد که عبارت است از 

زیرا که بنا به شرایط اجتماعی و اوضاع دربار وشیوۀ  جالی وطن و هند دوستیصاحبان هنر، 

 رفتاری پادشاهان دو کشور هند و ایران، کشور هند به دلیل رواج نعمت و حسن توجه شاهان و
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بزرگان به شاعران و سخنوران، دیارِ آرمانی آنها محسوب میشد و سفر به هند آرزوی هر یک از این 

های کلیم نیز، هند و عالقه و اشتیاق سفر به آن دیار به اشکال مختلفی جماعت شده بود. در سروده

واهد شعری ما در اینجا شواهدی را دال بر اثبات موضوع فوق خواهیم آورد که البته ش شوددیده می

 باشند. منوط به ابیاتی است که در ساختار اسلوب معادله این دو مضمون بیان شده

هنران با تکیه بر ریاکاری و خوار نمودن هنرمندان و بزرگان کلیم عقیده دارد که ناالیقان و بی

 یابند :واقعی، خود را به پادشاهان نزدیک کرده و جایگاه و منزلت رفیع می
 از بزرگهههان بیشهههتر دونهههان تمتّهههع میببرنهههد 

 

 قرب ساحل جزء خس و خاشهاک از دریها ندیهد   

 (222دیوان، ص)

هر چند که این نزدیکی و رفعت به هیچ وجه باعث ارزشمندی و گرانقدری و شرافت آنان نخواهد 

 بود:

 سههفله از قههرب بزرگههان نکنههد کسههب شههرف

 

 رشههته پههر قیمههت از آمیههزش گههوهر نشههود 

 (222دیوان، ص)

باری اشارات کلیم به بی ارزش شدن هنر و هنرمند و خواری و زجر کشیدن آنها و در مقابل، 

در این موضوع تصاویر متعددی خلق کرده که به جهت  هنران متعدد و فراوان است وکامروایی بی

ی ذیل که گاه به گالیه و شکوا از بخت و تقدیر و بازی چرغ هاپرهیز از اطناب، تنها به ذکر نمونه

 نماییم :گردون انجامیده بسنده می

 همیشههه اهههل هنههر را زمانههه عریههان داشههت

 

 ی فالطهون بهود  های است که خم جامفسانه

 (132دیوان، ص)
 خکامان شکوه گر شیرین زبهان باشهی  مکن از تل

 

 به عریهانی بسهاز ار بها هنهر ههم پیهرهن باشهی       

 (333دیوان، ص )

بلکه سبب در زر نشستنِ سخنوران  نیستنه تنها باعث بیچارگی ، سفر کردن از کشور به اعتقاد او

 گردد :می

 تا از صهدف جهدا شهده در زر نشسهته اسهت     

 

 گههر از وطههن بریههد زیههان گههوهر چههه شههد  

 (153دیوان، ص)

 یافت :شاعر در وطن مانده همچون یوسفی است که تا به غربت نیفتد، عزیزی و بزرگواری نخواهد 

 ای بهیش نیسهت  در وطنِ خهود، گهوهر آبلهه   

 

 کههی بههه عزیههزی رسههد یوسههف نفروختههه؟  

 (315دیوان، ص)

 داند :ی آب حیوان، حیات بخش جاودان میکلیم خاک غربت را برای خود همچون چشمه

 شهود مهذاقم آب حیهوان مهی    خاک غربت در

 

 صبش روشن خهاطر از شهام غریبهان میشهود    

 (223دیوان، ص)



 

 

 

 

 14/ های غزلیات کلیم همدانینقد و بررسیِ موتیف، ساختار و مضمون در اسلوب معادله 

 گیری:نتیجه

های خاص و ابداعی وی به شعرش تشخص معادلهبا بررسی غزلیات کلیم مشخص میشود که اسلوب

او به عنوان شاعری  خاصی بخشیده و باعث شده که اشعارش از شاعران همعصرش ممتاز گشته و

شود که این امر ناشی از چند دلیل و خصیصه است، یکی آنکه  مد شناختهصاحب سبک و سرآ

هایی است که از رهگذر اسلوب معادله و بر پایه مکان سازیبندی کلیم بر مضموناساس خیال

ود قرار داده آفرینی خخیالها را در در محوریت و این موتیفتصویری و تداعی موتیفهایی است که ا

ای نیز  برخوردار است و ساختارهای تازهاست و ضمن آنکه اسلوب معادله در شعرش از بسامد باالیی 

برای آن منظور کرده، گاه نیز از صنایع ادبی دیگری نیز بهره برده و توانسته است در ابیات متضمن 

 اسلوب معادله، مضامین مختلفی را نیز ارائه دهد.
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