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چکیده
علوم و فنون بالغی به ویژه بخش انشاء و از همه مهمتر مبحث «امر» در غزلیّات کلیم
کاشانی نقش بسزایی در انتقال آموزهها و دانستههای شاعر به مخاطب دارد .شاعران و سخنوران
فارسی برای انتقال آموختههای خویش از ابزارهای زبانی و ادبی بهره گرفتهاند .امر با معانی
ثانوی آن در غزلیّات این شاعر خالّق از جایگاه بالغی و ادبی برخوردار است .در مجموع590
غزل از سرودههای او ،امر در معنی ثانوی «آرزو ،تمنّا و تقاضا» اوّلین و بیشترین بسامد را
داراست به طوری که با سهم  %53/93جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است .همچنین
سهم امر در معنی ثانوی «ارشاد و نصیحت» با  %38/58در رتبة دوم است .این ویژگی برجسته
نشان دهندة آن است که کاربرد ابزار زبانی و بالغی امر در معانی ثانوی اشاره شده ،با آموزههای
عرفانی ،با ارزشتر جلوه یافته است .در این مقاله کاربرد فعل امر با معانی ثانویه در حوزة
غزلیّات کلیم کاشانی بررسی و تبیین شده است .هرگونه ارتباط سادة زبانی متشکّل از پیامی
است که از گوینده به مخاطب منتقل میشود و فعل امر با پذیرش معانی ثانوی ،امکان آموزش
تأثیرگذار آموزههای عرفانی و ادبی را ،برای سخنور فراهم میکند.
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مقدّمه
بیان مسأله
در سرودههای غنایی و عرفانی ،بالغت و از جمله ابزارهای آن ،از عناصری است که در
شکلگیری زبان عرفانی تأثیرگذار است .رسایی کالم به میزان اثرگذاری سخن بر گیرندة پیام،
بستگی دارد .به کمک دستورالعملهای بالغت میتوان میزان و نحوة ارتباط متکلّم و مخاطب
را بررسی کرد .سخنی بلیغ و رساست که بتواند بسادگی مفاهیم اراده شده را به مخاطب منتقل
کند .هر عنصر زبانی دربردارندة پیامی است که به مخاطب یا مخاطبین انتقال میشود .از این
رهگذر موضوع «انشاء» در بالغت و زیر مجموعة آن از جمله «امر» در پیامرسانی نقش مهمّی
دارد و با پذیرفتن معانی ثانوی ،شرایط مؤثّری را برای مخاطبین فراهم میکند.
اهمّیّت و ضرورت
دامنة وسعت جهانبینی عرفانی شاعر در مطالعة عناصر سبکساز ،چنان ارزش دارد که
میتواند بسیاری از نکات پنهان شخصیّت او را آشکار سازد .با این پژوهش ،ضرورت داشت
تا نگارندگان ،شکل مؤلّفة بالغی امر با معانی ثانوی آن را ،به عنوان مهمترین ویژگی سبک
کلیم کاشانی ،با روش و شیوة تحلیلی و توصیفی با هدف آشنایی دوستداران ادب غنایی ،با
اندیشههای انفسی شاعر ،با واکاوی جلوههای گوناگون افکار عرفانی کلیم در غزلیّات این
شاعر عارف مَسلَک ،تجزیه و تحلیل نمایند.
پیشینه
بنابر جستارهای به عمل آمده ،تا به حال در این زمینه ،پژوهشی به صورت مستقل انجام
نشدهاست .در این مقاله ،دیوان اشعار کلیم کاشانی به تصحیح محمّد قهرمان ،چاپ دوم
( )1375از مؤسّسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی اساس پژوهش قرار گرفته است.
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البته در اغلب کتب مربوط به معانی ـ که مشخّصات دقیق آنها در قسمت منابع و مآخذ آمده
است .در بخش انشاء و امر ،هر کدام به سهم خود ،مباحثی مفصّل و کامل آوردهاند.
روش کار
در تدوین این مقاله ،از شیوة مطالعه ،همراه با تحلیل و توصیف یافتهها ،استفاده شده است.
کلیم کاشانی در غزلیّات خود ،با کاربرد سازة زبانی و بالغی امر در معانی ثانوی ،و بهرهگیری
از عناصر هنری از قبیل صور خیال و صناعات ادبی ،همراه با اصطالحات و تعبیرات عرفانی،
فرمی نظاممند بوجود آورده است.
بحث
در این مقاله ابتداء «تعریف امر» در منابع مشهور بالغی بررسی میشود و سپس به سبب
اهمیّت این موضوع ،به تبیین مسألة امر در قرآن کریم و همچنین به بررسی معانی ثانوی امر از
قبیل «آرزو ،تمنّا و تقاضا ،تهدید و تحذیر ،ارشاد و نصیحت ،نهی ،تعجّب و اعجاب ،اندوه و
تأسّف ،شادی ،استرحام ،تعریض ،تداوم و استمرار و »...در غزلیّات کلیم کاشانی ،با شیوه
تحلیل و توصیف محتوا ،میپردازیم .ضمناً اصطالحات و تعبیرات عرفانی موجود در ابیات نیز،
بررسی شده است.
تعریف امر در کتب بالغی مشهور
یکی از منابع اصلی در بالغت ،جواهر البالغه است در این کتاب امر اینگونه تعریف و
تبیین شدهاست« .األمر ،هو طَلَب حصول الفعل مِن المخاطَب عَلی وَجه األِستعالء مَع األِلزام»
(هاشمی )77: 1960 ،در «یادداشتهای علّامه جالل الدّین همایی دربارة معانی و بیان» آمده
است که «امر یعنی فرمودن و آن طلب کاری به طریق بزرگی و برتری و به عبارت دیگر فرمان
دادن بزرگ به کوچک است( ».همایی )101 :1370 ،همچنین در معالم البالغه امر «طلب
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حصول فعل ،بر سبیل استعالء» تعریف شده است( .رجایی« )148 :1340 ،امر عبارت از
درخواست کردن حصول کار است از شنونده یا خواننده به گونة استعالء و برتری ،به طوری
که انجام آن را الزام میکند و این الزام ممکن است اخالقی باشد مثل اوامر معلّمان و پندگویان
و یا ممکن است دینی و مذهبی باشد مثل اوامری که در آیات قرآن و احادیث آمده است».
(تجلیل )22 :1369 ،سیروس شمیسا آورده است که «غرض اصلی از امر بنا به موقعیّت
گوینده نسبت به مخاطب (فرودست بودن یا باال دست بودن) تقاضا یا دستور (طلب به طریق
استعالء) است( ».شمیسا )149 :1394 ،محمّد علی صادقیان بر این باور است که «امر یا فرمان،
طلب انجام فعل است به طریق استعالء بدین معنی که آنکه امر میکند بر کسی که فرمان
میبرد برتری داشته باشد ،در غیر این صورت ،کسی که امر میکند به بیادبی متّهم میگردد».
(صادقیان)108 :1382 ،
آنچه از بررسی در تعریف امر در کتب مشهور بالغی استنباط میشود این است که همة
بالغیون در تعریف امر به طلب انجام فعل به طریق استعالء و برتری متّحد النّظر هستند و حتّی
در سایر منابع بالغی فارسی ،نسبت به تعاریف اشاره شده ،تفاوت چندانی وجود ندارد .در
فارسی فعل امر در دو ساخت مفرد و جمع به کار میرود و آهنگ جمالت امری آمرانه است.
در کتب بالغی در حوزة علم معانی جمله را از جهت اغراض ثانوی آن ،بررسی میکنند .بر
این اساس در این جستار ادبی ،معانی ثانوی امر در غزلیّات کلیم کاشانی ،بررسی و تبیین شده
است .در این کتب ،اغراض ثانوی فعل امر از قبیل «عبرت ،دعا ،تمنّی و تقاضا و آرزو ،ارشاد و
ترغیب و تشویق ،تهدید و تحذیر ،تعجیز ،تعریض ،تسویّه و تخییر ،اِذن و اجازه ،تعجّب،
استهزاء و تحقیر ،استرحام و نهی و »...در نظر گرفتهاند .کاربرد معانی ثانوی فعل امر در قرآن
کریم از اهمّیّت بالغی برخوردار است به طوری که قرآن مجید اوّلین منبع و مأخذ استخراج
شاخههای علوم بالغی بوده است.
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نمونههایی از کاربرد فعل امر در قرآن کریم
در امر ،حصول به کار یا انجام آن با الزام همراه است و مسلّم آن است که این الزام ،ممکن
است دینی و مذهبی باشد .اوامری که در قرآن مشاهده میشود از این نوع است چنانکه
اطاعت از پدر و مادر و انقیاد از اوامر ایشان در اسالم واجب است (تجلیل )22 :1369 ،و
خداوند فرموده است« :وَ قَضَى رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ وَ لَا تَنْهَرْ هُمَا وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا» (اسراء23 ،و« )24پروردگارت مقرّر
داشت که جزء او را نپرستید و به پدر و مادر نیکى کنید .اگر یکى از آن دو یا هر دو نزد تو به
پیرى رسیدند ،به آنان «اف» مگو و آنان را از خود مران و با آنان سنجیده و بزرگوارانه سخن
بگو و از روى مهربانى و لطف ،بالِ تواضع خویش را براى آنان فرودآور و بگو :پروردگارا! بر
آن دو رحمت آور ،همانگونه که مرا در کودکى تربیت کردند ».و چنانکه در بخشی از آیة
 282سورة بقره میبینیم« .یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ
بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ( »...بقره« )282 ،اى کسانى که ایمان آوردهاید! هنگامیکه بدهى مدّتدارى
(بر اثر وام یا معامله) به یکدیگر پیدا مىکنید ،آن را بنویسید .و باید نویسندهاى در میان شما به
عدالت (سند را) بنویسد ».فعل امر در آیات متعدّدی از قرآن در معنی ثانوی دعا به کار رفته
است .دعا سخنی است که از جان برآمده و از پیشگاه خداوندی یا غیر از او خواسته میشود.
برای مثال نمونههای زیر ذکر میشود.
«و َقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا و الحتفی بالصّالحین» (طه« )114 ،و بگو :پروردگارا! علم مرا زیاد
کن و به صالحانم ملحق کن»
«رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (بقره« )201 ،پروردگارا! در
دنیا به ما نیکى عطا کن و در آخرت نیز نیکى مرحمت فرما و مارا از عذاب آتش نگهدار».
«قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِی( »...طه)27-25 ،
«گفت :پروردگارا! (اکنون که مرا به این کار بزرگ مأمور فرمودى) سینهام را برایم گشاده گردان
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و بر صبر و حوصلهام بیفزا و کارم را برایم آسان فرما و گره از زبانم باز نما ».دعا درخواست
کهتر است از مهتر همانند این کالم حضرت موسی با خداوند کریم که بدان اشاره شد.
گاهی هم فعل امر در مفهوم ثانوی تسویه است و آن نوعی تخییر است مثل این آیه از
قرآن که« :اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَیْکُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (طور)16 ،
«در آن وارد شوید و بسوزید ،پس صبر کنید یا صبر نکنید براى شما یکسان است ،جزء این
نیست که در برابر آنچه عمل مىکردید ،جزاء داده مىشوید».
همچنین ممکن است امر در معنی ثانوی تهدید باشد از جمله« :وَ جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِیُضِلُّوا
عَنْ سَبِیلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِیرَکُمْ إِلَى النَّارِ» (ابراهیم(« )30،رهبران فاسد) براى خداوند
شریک هایى قرار دادند تا مردم را از راه خدا گمراه نمایند .بگو :کامیاب شوید که قطعاً پایان
کار شما آتش است».
یا در قرآن کریم آمدهاست که« :إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی آیَاتِنَا لَا یَخْفَوْنَ عَلَیْنَا أَفَمَنْ یُلْقَى فِی
النَّارِ خَیْرٌ أَمْ مَنْ یَأْتِی آمِنًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» (فصّلت« )40 ،آن
کسانى که در آیات ما به انحراف مىروند بر ما پوشیده نیستند ،پس آیا کسى که در آتش
افکنده مىشود بهتر است یا کسى که در روز قیامت در آرامش حاضر مىشود؟ شما هر چه
مىخواهید انجام دهید ،قطعاً خداوند به آنچه عمل مىکنید ،بینا است».
«اباحه» یعنی مجاز و مباح شمردن و آن امری است که به جای واجب کردن ،مفاد خود را
مباح و مجاز قلمداد میکند( .تجلیل )26 :1369 ،چنانکه در بخشی از این آیة شریفه آمده
است ...« :وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ( »...بقره،
)187
«و بخورید و بیاشامید تا رشتة سفید از رشتة سیاه (شب) براى شما آشکار گردد .سپس
روزه را تا شب به اتمام رسانید».
گاهی امر ،مفهوم ثانوی تداوم دارد که با این امر گوینده خواستار دوام مطلوب خویش
است چنانکه در این آیه آمد هاست« :اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ» (حمد(« )6 ،خداوندا!) پیوسته ما
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را به راه راست هدایت فرما ».آنچه ذکر شد نمونههایی اندک از کاربرد معانی ثانوی فعل امر در
آیاتی از قرآن بود این در حالی است که مفاهیم ثانوی امر در آیات متعدّدی از قرآن به کار
رفته است.
پربسامدترین فعل امر (با معانی ثانوي) در غزلیّات کلیم کاشانی
در این بخش ،ابیات و مصداقهایی از غزلیّات کلیم کاشانی ـ که فعل امر در معانی ثانوی
با بیشترین بسامد به کار رفتهاست .بررسی و تبیین میشود.
آرزو ،تمنّا و تقاضا
چــون گــوهر غربــت مــا بِ ـه ز وطــن خواهــد بــود

در بـــه در گـــو بفکـــن گـــردش دوران مـــا را

(همان)239 :
فعل امر «گو بفکن» در بیان تمنّا و تقاضاست .کلیم بر این باور است که وقتی گوهر غربت
بهتر از وطن خواهد بود به گردش و گذشت دوران ،بگو که ما را بفکند .امر در معنی ثانوی
تمنّا و تقاضا به کار رفته است.
کلــیم! ار نالــهای داری بــرو بیــرون گلشــن کــن

کـــه ایـــن گـــل برنمـــیتابـــد نگـــاه باغبـــانش را

(همان)234 :
دو فعل امر «برو» و «کن» در مصراع اوّل دارای معنی ثانوی تمنّا و تقاضاست .کلیم با
مخاطب قرار دادن خودش میگوید ای کلیم! اگر نالهای داری لطف کن و برو این ناله را بیرون
از باغ گلشن برآور زیرا که این گل با این زندگی و عظمت ،تاب و توان تحمّل نگاه باغبان
خود را ندارد .بنا بر این از محتوای کالم به ویژه دو فعل امر برمیآید که هر دو فعل امر فرم
«تقاضا و تمنّا» داشته باشند.
کلــــیم واکــــن از خامــــه همزبــــانی چنــــد

کـــه یـــک زبـــان نکنـــد شـــرح داســـتان مـــرا

(همان)218 :
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امر در مصراع اوّل دارای فرم تقاضا و تمنّاست .کلیم با مخاطب قراردادن خودش میگوید:
ای کلیم! تقاضا دارم از خامه و قلم خودت زبان چند همزبان را باز کنی زیرا فقط یک زبان
قادر نیست داستان زندگی مرا شرح دهد .فعل امر مفهوم ثانوی تقاضا و تمنّا دارد.
یـــک شـــبکی هـــم چـــراغ خلـــوت مـــا شـــو

چنــــد تــــوان شــــمع بــــود خانــ ـة زیــــن را؟

(همان)239 :
امر در مصراع اوّل فرم تمنّا و آرزو دارد زیرا که شاعر از معشوق خود تقاضا دارد که یک
شب حتّی برای فرصت و زمان کمی بمنزلة چراغ خلوت خانة شاعر شود« .شمع» در اصطالح
عرفان ،همان پرتو نور الهی است که دل سالک را میسوزاند و نیز اشاره به نور عرفان است که
در دلِ صاحبِ شهود ،افروخته میگردد .در عرفان ترکیب شمع الهی ،قرآن را گویند( .سجّادی،
)510:1383
کلیم افشـان کـن اوّل صـفحة رو از خـوی خجلـت

کـه بــر هــر کاغــذی نتــوان نوشــتن شــعر رنگــین را

(کاشانی)232 : 1375 ،
با توجّه به اینکه کلیم کاشانی خود را مخاطب قرار داده فرم فعل امر در مصراع اوّل بیت
فوق بر مفهوم تمنّا و تقاضا داللت دارد .در ضمن ترکیب زیبای «شعر رنگین» در مصراع دوم
از زیور کالمی حسّآمیزی برخوردار است و بر زیبایی فرم امر افزودهاست.
دال بـــــر چشــــــم تــــــر نــــــه آســــــتین را

چــــه مــــیپــــویی عبــــث روی زمــــین را؟

(همان)226 :
کلیم کاشانی از دل تقاضا و درخواست دارد که آستین لباس خود را بر چشم اشکبار
خویش بگذارد و اشک چشم خود را بپوشاند .از محتوای کالم برمیآید که فعل امر در مصراع
اوّل فرم تمنّا و تقاضا و یا درخواست داشته باشد .چند از شرم تو باشد در نقاب؟ رخ بپوشان
تا برآید آفتاب (همان)224 :
در مصراع دوم فعل امر «بپوشان» بر پایة تمنّا و تقاضا بنا شده است .آفتاب ،به علّت زیبایی
چهرة معشوق ،رخ خود را در نقابی از ابر پوشانده است .تو چهرة زیبای خود را بپوشان تا
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خورشید طلوع کند .زیور و فرم کالمی «حسن تعلیل» سبب زیبایی دو چندان بیت فوق شده
است .همة این عوامل ،مؤلّفههایی از فرم و عناصر زیبایی و کالمی را تشکیل میدهند و سبب
ارتباط همة اجزای کالم و غنای موسیقی معنوی بیت ،میشوند .لفظ آفتاب در عرفان و به نزد
اهل ذوق ،به معنی حیات است چنانکه گویند آفتاب عمرش رو به زوال است .گاه به معنی
وجود و گاهی به معنی دانش ،همچنین به معنی حقیقت وجود و هستی است( .سجّادی،
)43 :1383
امشـــب کـــه یـــار مســـت بـــود در بـــرت کلـــیم

لــب بــر لــبش گــذار و ببــین آن دهــان کجاســت

(کاشانی)289 :1375 ،
در مصراع دوم دو فعل امر «گذار و ببین» هر دو مفهوم ثانوی تمنّا و تقاضا دارند .شاعر
خودش را مورد خطاب قرار دادهاست و میگوید« :اکنون که شرایط مهیّاست از لطف و عنایت
معشوق نهایت بهره و استفاده را ببر« ».لب» که عضو معروف بدن است در زبان عارفان «کالم»
را گویند.
یار ،در عرفان به عالم شهود یعنی مشاهدة ذات حق را گویند( .سجّادی)803 :1383 ،
مست ،در اصطالح عرفانی فروگرفتن تمام صفات درونی توسّط عشق یعنی سکر است که
عارفان کامل از بادة هستی مطلق ،سرمست شده و محو الموهوم گشته و از خود بیخود شوند.
(همان)721 :
بعضی لب را اشاره به «نَفَس رحمانی» میدانند که به اعیان افاضة وجود میکند .در عرفان
منظور از ترکیبات «لب شیرین و لب لعل» کالم بیواسطة معشوق را گویند( .همان)683 :
گفتهاند که مراد از لب جانبخش ،نیستی در تحت هستی است .یعنی از آثار و لوازم لب که
اشاره به «نَفَس رحمانی» است؛ نمایش نیستی امکان در احاطة وجوب وجود است( .همان:
 )684دهان در زبان عرفانی صفت متکلّمی و اشارات و انتباهات الهی است( .همان)396 :
دگــر بــه بــیکســی مــن بگــو کــه گریــه کنــد

چــو کــار شــمع همــین خنــده بــر مــزار مــن اســت

(کاشانی)298 :1375 ،
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فرم فعل در مصراع اوّل بر جنبة تمنّا و تقاضا داللت دارد زیرا کلیم تقاضا میکند که تو به
بیکسی و غربت من بگو که گریه کند .گریه کردن بیکسی شاعر ،تقاضا و درخواست اوست.
البته به نظر میرسد که عالوه بر مفهوم بیان شده ،امر در معنی اندوه و تأسّف نیز باشد .بین
واژگان گریه و خنده از نظر زبانی رابطة تضاد وجود دارد .کلیم کاشانی با کاربرد واژگان «شمع
و مزار» تناسب زیبایی را ابداع نموده است به طوری که گذشتگان برای زنده نگه داشتن یاد
مُردگان خود ،در قبرستان ،شمع روشن میکردهاند.
«شمع» در اصطالح عرفان ،همان پرتو نور الهی است که دل سالک را میسوزاند و نیز
اشاره به نور عرفان است که در دلِ صاحبِ شهود ،افروخته میگردد .در عرفان ترکیب شمع
الهی ،قرآن را گویند( .سجّادی)510 :1383 ،
ریـــش بـــه قـــدر عصـــا گـــذار کـــه امـــروز

کـــوتهی شـــید ننـــگ حرمـــت دیـــن اســـت

(کاشانی)263 :1375 ،
فرم فعل امر در مصراع اوّل بر مفهوم ثانوی تمنّا و تقاضا دارد چون که شاعر با اسلوب طنز
از مخاطب درخواست میکند که ریش و محاسن را به اندازة عصا باقی بگذارد و به عبارتی
ریش و محاسن داشته باشد زیرا که امروز کوتاه بودن مکر و حیله سبب ننگ حرمت دین
است .واژة «شید» به معنی مکر و حیله است.
همــ ـه حکایــــت مــــردمگیــــا فســــانه شــــمار

گیـــا مردمـــی ،از خـــاک بـــر نیامـــده اســـت

(همان)312 :
کلیم کاشانی از مخاطب خود درخواست دارد تا این داستان «مردم گیا» را اسطوره و افسانه
فرض کند زیرا تا به حال چنین گیاهی از خاک نروییده است .بنا بر این فرم امر ،در بیان تمنّا و
تقاضاست .مردمگیاه اصالً گیاهی است شبیه دو انسان به هم پیچیده ،که در سرزمین چین به
صورت نگونسار میروید ،چنان که ریشة آن بمنزلة موی سر آن است .این دو ،که به صورت
نر و مادّهاند ،دست در گردن هم کرده و پاها را در یکدیگر محکم ساختهاند و گویند هر کس
آن را بِکَند به فاصلة کمی میمیرد !.در کتابهای پزشکی قدیم خواصی برای آن نقل کردهاند
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که اگر قدری از آن را با شیرگاو به زنی عقیم بخورانند اگر از نر بخورد فرزند نر و اگر از مادّه
بخورد فرزند مادّه خواهد آورد( .یاحقی )796 :1389 ،واژة «فسانه» مشمول فرایند واجی
کاهش شدهاست به طوری که امروزه به صورت افسانه ،تلفّظ و نوشته میشود .چنین کاربردی
بر اساس زبان معیار امروزی ،در اصطالح ،هنجارگریزی واژگانی یا لفظی محسوب میشود.
پنجــــهام را بــــه گریبــــان کفــــن بنــــد کنیــــد

کــه هنــوزم هــوس جیــب دریــدن بــاقی اســت

(کاشانی)252 :1375 ،
فرم امر در مصراع اوّل بر مبنای تقاضا و درخواست است .ترکیب «گریبان کفن» بر قطب
استعاری کالم شاعر داللت دارد .کلیم کاشانی ضمن کاربرد واژة فارسی گریبان در مصراع اوّل
در دومین مصراع معادل واژة گریبان که لفظ «جیب» است؛ آورده است .این شگرد و ترفند
زبانی را در محور همنشینی یا افقی کالم ،به ترادفسازی ،تعبیر میکنیم.
تـــو بـــیزبـــانی مـــا را حریـــف حـــرف نـــه ای

بــه داد مــا بــرس ای شــوخ تــا زبــانی هســت

(همان)311 :
با توجّه به درخواست انجام شده ،فرم امر مورد نظر مفهوم ثانوی تمنّا و تقاضا دارد .عبارت
«به داد ما برس» مفهوم کنایی کمک کردن دارد .ضمناً کلیم کاشانی هنرمندانه با کاربرد واژگان
«حریف و حرف» در محور افقی کالم از موسیقی لفظی و جناس ناقص بهره برده است.
همچنین ترکیب «به داد کسی رسیدن» مفهوم کنایی به کسی کمک کردن ،دارد.
ز جــای خــویش ،خضــر ،کعبــه را نیــارد پــیش

بـــرو کـــه دوری منـــزل گنـــاه رهبـــر نیســـت

(همان)264 :
فعل امر در مصراع دوم مفهوم ثانوی تمنّا و تقاضا دارد .یکی دیگر از زیباییهای این بیت
تلمیح است .خضر در اصطالح صوفیه کنایه از بسط است( .سجّادی)253 :1383 ،
هــر کــس از بیــداد گــردون شــکوهای دارد کلــیم

گر تـو هـم داری بگـو ،اینجـا کسـی بیگانـه نیسـت

(کاشانی)277 :1375 ،
فعل امر در مصراع دوم معنی ثانوی تمنّا و تقاضا دارد .کلیم به خود میگوید :ای کلیم! هر
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کسی از ظلم و ستم روزگار شکایت دارد و اگر تو هم شکایتی از روزگار داری ،شکایت خود
را بگو زیرا اینجا کسی غریبه نیست و اجازة مطرح کردن داری .ترکیب «بیداد گردون» استعارة
بالکنایه از نوع تشخیص است و بر قطب استعاری کالم شاعر تأکید دارد.
نامـــهام را مـــیبـــری قاصـــد ،زبـــانی هـــم بگـــو

خانــه شــد فرســوده و ایــن شــکوه پایــانی نداشــت

(همان)290 :
فعل امر «بگو» در مصراع اوّل مفهوم ثانوی تمنّا و تقاضا دارد .زیرا کلیم از قاصد
درخواست دارد که او هم بگوید که خانة دل فرسوده شد و این شکایت فرجامی ندارد .بین
واژگان «نامه و قاصد» رابطة زبانی و ادبی تناسب وجود دارد .همچنین لفظ «خانه» در مصراع
دوم ،بر قطب استعاری کالم شاعر داللت دارد .کاربرد تصویر استعاری ،مصداقی از موسیقی
معنوی بیت است.
تــو نیــز پنجــه ز مــی ،رنــگ کــن کــه بــاز خــزان

حنـــا بـــه دســـت عروســـان شاخســـار گذاشـــت

(همان)288 :
فعل امر در عبارت «پنجه ز می رنگ کن» فرم درخواست و تقاضا دارد .کلیم از مخاطب
درخواست میکند که پنجة خود را از شراب رنگ کند زیرا که خزان و پاییز دست عروسان
شاخسار را خضاب کرده است .عروسان شاخسار استعاره از گلها و شکوفههاست که رنگ
واقعی خود را از دست دادهاند .کاربرد استعاره یکی از عوامل ایجاد «آشناییزدایی یا
غریبسازی» است .ترکیب هنری «باز خزان» فرم تشبیه بلیغ اضافی یا اضافة تشبیهی دارد.
کاربرد این سازة هنری سبب استواری و تازگی فرم سخن شاعر شده است .می در عرفان،
غلیان عشق ناشی از بارقات متواتر است( .سجّادی)177 :1383 ،
چــو ســایه در قــدم شــاهدان بُســتان بــاش

کــه بــرگریــز بــه پــای همــه نگــار گذاشــت

(همان)288 :
در این بیت کلیم از مخاطب خود درخواست دارد که او چون سایه در قدم زیبارویان باغ و
بستان باشد .بنا بر این فرم امر در معنی و بیان تمنّا و تقاضاست .شاهدان بوستان ،استعارة
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مصرّحه از گلهای زیباست .واژة شاهد به معنی زیباروست .کاربرد واژة «شاهدان» زیور ادبی
و هنری ایهام خلق کرده است و مخاطب میتواند یکی از معانی «گواهان یا زیبارویان» را
انتخاب کند ،این آزادی انتخاب معنی از سوی مخاطب ،کالم شاعر را فرمدار ،کرده است.
کاربرد شگرد ایهام مصداقی از موسیقی معنوی بیت است .سایه در ادب عرفانی مراد ظل و
شبح حقیقت است که بمنزلة قشر و پوست است( .سجّادی)456 :1383 ،
بـــه چـــرخ قاصـــد ،آهـــی ،روانـــه ســـاز کلـــیم

اگـــر عــــالج تـــو از خــــاطر مســـیحا رفــــت

(همان)307 :
فعل امر در مصراع اوّل در مفهوم تمنّا و تقاضاست زیرا کلیم با مخاطب قرار دادن خودش،
میخواهد که آه و افسوس بر روزگار و آسمان که چون قاصدی است روانه و جاری سازد.
کاربرد فعل امر در معنی ثانوی تمنّا و تقاضا در غزلیّات کلیم کاشانی بسامد باالیی دارد .مصراع
دوم همین بیت دارای فرم تلمیح است و بر زیبایی بیت افزوده است .همچنین ترکیب «چرخ
قاصد» را میتوان استعارة بالکنایه از نوع تشخیص یا انسانانگاری پنداشت .چنین
سازوکارهایی که در ارتباط با مناسبات ادبی و عناصر زبانی است؛ سبب استحکام و استواری
فرم کالم شاعر میشود و در حوزة هنرهای ادبی به آشناییزدایی تعبیر میشود.
آبـــــی ز آبلـــــه بـــــه رخ پـــــای خفتـــــه زن

بایـــد ز پـــیش رفتـــه رفیقـــان خبـــر گرفـــت

(همان)287 :
فعل امر در مصراع اوّل ،معنی ثانوی تقاضا دارد .کلیم از مخاطب خود درخواست میکند؛
که آبی از جنس آبله به چهرة پایی که به خواب رفته است بزند تا آن پای ،بیدار شود و الزم
است از تجربیّات کسانی که قبالً این مسیر را طی کردهاند؛ بهره گرفت .ترکیب «رخ پای خفته»
استعارة بالکنایه از نوع تشخیص است.
کلـــیم یـــک ره از آن شـــوخ زودســـیر بپـــرس

وفــا چــه کــرد کــه در خــاطر تــو جــا نگرفــت

(همان)304 :
فعل امر در عبارت «از آن شوخ زودسیر بپرس» معنی ثانوی تمنّا و تقاضا دارد .کلیم
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درخواست میکند که برای یک بار هم اگر شده از آن معشوق بپرس وفا با تو چه کاری کرده
است که من در خاطر تو جا نگرفتهام .ترکیب وصفی «شوخ زودسیر» بر معشوق داللت دارد.
واژة «زودسیر» از نظر ساختار و اجزای تشکیلدهنده ،صفت مرکّب است.
وفا در اصطالح عرفان انجام اعمالی است که بنده تعهّد کرده باشد یا وقوف به امر الهی یا
عنایت ازلی است( .سجّادی)788 :1383 ،
پَـــر گـــر از نـــاوک بیـــداد بـــود عاریـــه کـــن

در ره عشـــــق بـــــه پـــــرواز رســـــیدن دارد

(کاشانی)360 :1375 ،
فعل امر در مصراع اوّل ،مفهوم ثانوی تمنّا و تقاضا دارد .کلیم از مخاطب خود میخواهد
که برای رسیدن به وصال ،اگر پَر ،ناوک بیداد هم باشد قرض بگیرد زیرا آنچه برای عارف مهم
و باارزش است؛ رسیدن به معشوق است .ترکیب زیبا و هنری «ناوک بیداد» اضافة تشبیهی یا
تشبیه بلیغ اضافی است .همچنین بین واژگان «پر و ناوک» تناسب هنری وجود دارد .در گذشته
در انتهای تیر ،چند پر عقاب نصب میکردهاند تا سرعت تیر بیشتر شود.
عشق همان شرط مفرط و میل شدید به چیزی است .عشق آتش است که در قلب واقع
شود و محبوب را بسوزد .عشق دریای بال و جنون الهی و قیام بالواسطة قلب با معشوق است.
(سجّادی)580 :1383 ،
قســم بــه ذوق محبّــت کــه دشــمنی فرضــیســت

عــــالج ســــینه کــــن ار کینــــهی عــــدو دارد

(کاشانی)333 :1375 ،
فرم فعل امر در مصراع دوم معنی ثانوی تمنّا و تقاضا دارد .کاربرد لفظ سینه ،قطب مجازی
کالم را به وجود آورده است به طوریکه این واژه از زیور ادبی مجاز برخوردار است زیرا کلیم
با کاربرد لفظ سینه ،قلب یا دل را اراده کردهاست و این زیور ادبی بر زیبایی فرم بیت افزوده
است .نکتة مهمّ دیگر این که معنی لفظ عدو ،دشمن است و کلیم کاشانی آن را در مصراع اوّل
آورده است .این شگرد زبانی را به ترادفسازی تعبیر میکنیم .لفظ «ار» مخفّف اگر است و در
مباحث زبانی به «هنجارگریزی واژگانی یا لفظی» تعبیر میشود.
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در ادب عرفانی ،ذوق ثمرة تجلّی و نتیجة ارادات است .اوّل ذوق است و بعد شُرب و
سپس سیرابی .صاحب ذوق ،متساکر است و صاحب شرب ،سکران و صاحب سیرابی،
هوشمند است( .سجّادی )404:1383 ،محبّت همان دوستی و مهرورزی است .در نزد عارفان،
نهایت محبّت ،غلیان دل در اشتیاق لقاء محبوب است .بنای جملة احوال عالیه بر محبّت است.
محبّت محض موهبت است .محبّت میل باطن به جمال حق است( .سجّادی)700 :1383 ،
بـــه هـــوش بـــاش دال! آه شـــعلهنـــاک مکـــش

کنـــون کـــه نـــاوک او ســـینه را نیســـتان کـــرد

(کاشانی)436 :1375 ،
امر در بخش صدر بیت مصراع اوّل مفهوم ثانوی تمنّا و تقاضا دارد .ضمناً فعل نهی در
بخش پایانی مصراع اوّل بر همان مفهوم داللت دارد .در عرفان «سینه صفت علم است».
(سجّادی)493 :1393 ،
ارشاد یا نصیحت
ناصـــــحان گـــــر نتوانیـــــد کـــــه آزاد کنیـــــد

بفروشــــید بــــه آن زلــــف پریشــــان مــــا را

(کاشانی)239 :1375 ،
فعل بفروشید صیغة امر دوم شخص جمع است و معنی راهنمایی و نصیحت از آن استنباط
میشود .کلیم کاشانی خطاب به ناصحان در قالب راهنمایی و نصیحت میگوید چنانچه شما
نمیتوانید ،ما را آزاد کنید؛ حدّاقل ما را به آن زلف پریشان بفروشید .زلف در اصطالح صوفیان
کنایه از مرتبة امکانی از کلیات و جزویات و معقوالت و محسوسات و ارواح و اجسام و
اعراض است .همچنین در اصطالحات صوفیه آمده که زلف کنایه از ظلمت کفر است و درازی
زلف اشاره به عدم انحصار موجودات و کثرات است چنانکه زلف ،پردة روی محبوب است.
هر تعیّنی از تعیّنات ،حجاب و نقاب وجه واحد حقیقی است( .سجّادی)442 :1383 ،
اشـــک کواکـــب نگـــر ،چـــرخ غـــمانـــدود را

گریـــــه فـــــراوان بـــــود خانـــــة پـــــردود را

(کاشانی )233 :1375
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در مصراع اوّل کلیم ،گویا چون هدایتگری است که مخاطب خود را راهنمایی و ارشاد
میکند که برای چرخ غماندود ،اشک ستارگان را ببیند .امر در این مصراع ،در بیان ارشاد است.
از سازوکارهای لغوی و قاعدة همنشینی در محور افقی کالم ،پی میبریم که امر در این مصراع
از مفهوم ثانوی ارشاد برخوردار است.
انتظـــار ســـاغر از ســـاقی مکـــش دیگـــر کلـــیم

فکر خود کن ،کـس نمـیریـزد بـه خـاک اکسـیر را

(همان)220 :
فعل امر «کن» در مصراع دوم مفهوم ارشاد و راهنمایی دارد .کلیم کاشانی ،خود و مخاطب
را نصیحت میکند که آگاه باش که کسی اکسیر با ارزش را به خاک نمیریزد و فکر خود کن
که گوهر باارزشی هستی.
«ساغر» همان دل عارف است که انوار غیبی در آن مشاهده میشود و بدان «خمخانه،
میخانه و میکده» نیز میگویند( .سجّادی )451 :1383 ،سکر و شوق را نیز از ساغر اراده
کردهاند( .همان« )452 :ساقی» در ادبیّات عرفانی گاه کنایه از فیّاض مطلق است و گاه بر ساقی
کوثر اطالق شده و به استعاره از آن ،مرشد کامل نیز اراده کردهاند .همچنین گفتهاند که مراد از
ساقی ،ذات به اعتبار حبّ ظهور و اظهار است( .همان)452 :
عـــالج دیـــدة بـــیآب جُســـتم از خـــرد ،گفتـــا

مقابــل دار بــا خورشــیدرویی ،چشــم بــینــم را

(کاشانی)224 :1375 ،
به قرینة اینکه کلیم کاشانی از خرد و عقل ،درمان و عالج چشم بیاشک خود را
جستوجو میکرده است؛ خرد چون پیری او را راهنمایی میکند که چشم بینم را در مقابل
کسی نگهدار که چون خورشید زیباست .بنا بر این امر در این بیت بر مبنای ارشاد که متضمّن
راهنمایی و نصیحت است شکل گرفته است.
ای دل انــدر بــزم او پُــر زاری از حــد مــیبــری

یـــاد گیـــر از شـــمع آنجـــا گریـــة آهســـته را

(همان)227 :
فعل امر در مصراع دوم مفهوم ثانوی ارشاد دارد زیرا که متضمّن راهنمایی است .کلیم
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کاشانی ،با مخاطب قرار دادن دل ،بر این باور است که در محفل معشوق ،دل از بس زاری
کرده است تا از حدّ و حدود خود فراتر رفته است و دل را نصیحت میکند که گریة آهسته را
از شمع یاد بگیرد که شمع آهسته آهسته ،ضمن نورافشانی ،همواره خود را ذوب میکند.
(تعبیری هنری و شاعرانه است).
«شمع» در اصطالح عرفان ،همان پرتو نور الهی است که دل سالک را میسوزاند و نیز
اشاره به نور عرفان است که در دلِ صاحبِ شهود ،افروخته میگردد .در عرفان ترکیب شمع
الهی ،قرآن را گویند( .سجّادی)510 :1383 ،
تــاری ز زلــف آن صــنم در گــردن ایمــان فکــن

ای شــیخ تــا پیــدا کنــی سررشــتة گــم کــرده را

(کاشانی)236 :1375 ،
فعل امر در مصراع اوّل جنبة ارشاد دارد .ترکیب «گردن ایمان» بر قطب استعاری کالم
تأکید دارد .در حوزة علم بیان از اینگونه ترکیبات به استعارة بالکنایه از نوع تشخیص یا انسان
انگاری ،تعبیر میشود.
صنم در لغت به معنی بت و در نزد صوفیان یعنی آنچه بنده را از خدا بازدارد زیرا آنچه تو
در بند آنی بندة آنی .بعضی گویند صنم عبارت از مظهریت هستی مطلق ،یعنی حق است.
بعضی گویند صنم عبارت است از حقایق روحی در ظهور تجلّی صورت صفاتی است .به
معنی پیر و مرشد و انسان کامل هم است (سجّادی )523 :1383 ،و شیخ در نزد عارفان ،مرشد،
مراد و قطب را گویند که در شریعت و طریقت و حقیقت کامل شده است( .همان)517 :
در دشمنی با خویشتن فرصت بـه خصـم خـود مـده

خود برفکن همچون حبـاب از روی کـارت پـرده را

(کلیم)236 :1375 ،
کلیم کاشانی در مصراع دوم این بیت ،مخاطب را تشویق و نصیحت میکند که او نیز
همچون حباب پرده از روی کار خود بردارد تا حقیقت خود را بنمایاند .امر در مصراع دوم بر
پایة ارشاد ،شکل یافته است زیرا که مطلب طرحشده ،از سوی شاعر ،بیشتر جنبة راهنمایی و یا
نصیحت دارد .تشبیه و کنایه در مصراع دوم بر زیبایی فرم امر افزوده است.
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در کـــوی یـــار ســـر بنـــه و خـــود بـــرو کلـــیم

بــــا خــــود مبــــر امانــــت ایــــن آســــتانه را

(همان)223 :
مفهوم فعل امر بنه در بیان ارشاد است و فرم فعل امر «برو» بر پایة اذن و اجازه شکل یافته
است؛ به طوری که کلیم با منادا قراردادن خودش اجازة رفتن به حضور معشوق را به او
میدهد .عالوه بر اینها ،ترکیب «سر بنه» مفهوم کنایی به جایی رفتن دارد .یار ،در عرفان به
عالم شهود یعنی مشاهدة ذات حق را گویند( .سجّادی)803 :1383 ،
قیمـــت روشـــندالن بنگـــر کـــه در روز مصـــاف

شـــیرمردان حـــرز جـــان ســـازند چارآیینـــه را

(کاشانی )221 :1375
امر در مصراع اوّل مفهوم ثانوی نصیحت دارد زیرا شاعر مخاطب خود را نصیحت و ارشاد
میکند که تو در روز جنگ به ارزش و بهای روشندالن و عارفان نگاه کن و افراد شجاع در
جنگ ،چار آیینه یا همان لباس و پوشش جنگی را حرز و تعویذ جان خود قرار میدهند .واژة
«چار آیینه» امروزه در زبان معیار فارسی متروک شده است و چنین کاربردی را در اصطالح
زبانشناسی به «هنجارگریزی تاریخی» یا همان آرکائیک و باستانگرایی تعبیر میشود.
در کـــوی عشـــق بـــاش و مقیّـــد بـــه جـــا مشـــو

پروانـــه را بـــه بـــاغ جهـــان ،آشـــیان کجاســـت؟

(همان)289 :
امر و نهی در مصراع اوّل مفهوم ثانوی ارشاد دارد .شاعر مخاطب خود را نصیحت میکند
که مقیّد به جا و مکان دنیوی نباشد بلکه همواره در کوی و سرزمین عشق الهی به سر برد
همان طوریکه پروانه در باغ جهان آشیان و جایگاهی ندارد .ترکیب «کوی عشق» در مصراع
اوّل استعارة بالکنایه است زیرا که عشق چون سرزمینی پنداشته شده که کوی دارد .همچنین
گروه واژگان «پروانه و باغ» شبکهای از مراعاتالنّظیر را تشکیل داده است .عالوه بر اینها،
استفهام در معنی ثانوی نفی و انکار بر زیبایی بیت افزوده است.
عشق دریای بال و جنون الهی و قیام بالواسطهی قلب با معشوق است( .سجّادی:1383 ،
 )580در ادب عرفانی پروانه ،حشرة معروف که با عشق ،وفا و ایثار در راه محبوب که به
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سوختن او در شعلة فروزان عشق ،میانجامد ،بدان مثل میزنند( .همان )214 :پروانه در زبان
عرفان نماد از عاشق واقعی است.
صـــبح شـــکفتگی ز شـــفق کـــم بهـــاتر اســـت

خــو کــن بــه گریــه ،خنــده ز گــل بــیوفــاتر اســت

(کاشانی)295 :1375 ،
در مصراع دوم ،شاعر با رویکرد نصیحت روبرو است .او به مخاطب خود ،میگوید به
گریه خو کن زیرا که خنده و خندیدن حتّی از گل هم بیوفاتر است .بین واژگان گریه و خنده
رابطة زبانی تضاد وجود دارد .امر در مفهوم ثانوی ارشاد در غزلیّات کلیم کاشانی از بسامد
باالیی برخوردار است.
رهـــزن بســـیســـت ،تـــا بتـــوانی جریـــده رو

ســامان راه عشــق همــین خــار پــا بــس اســت

(همان)305 :
در مصراع اوّل کلیم به مخاطب خود نصیحت و راهنمایی میکند که به علّت وجود
رهزنهای زیاد ،تا آنجایی که میتوانی تنهایی و به صورت فردی برو و همین خار پا در راه
عشق کافی و بس است و همین ،نشانی از به سامان و مرتّب بودن راه عشق است .فرم فعل
امر ،بر پایة ارشاد و نصیحت است .لفظ «جریده» اصالتی عربی دارد .عشق آتش است که در
قلب واقع شود و محبوب را بسوزد( .سجّادی)580 :1383 ،
عشــق از هــوس جــدا کــن و زاریشــناس بــاش

در گریــــة فســــرده دالن آب داخــــل اســــت

(کاشانی)283 :1375 ،
کلیم کاشانی بر سبیل نصیحت میگوید که :راه عشق را از هوا و هوس جدا کن و بیشتر
زاریشناس باش زیرا همراه گریه و اشک انسانهای دلمرده ،آب وجود دارد و گریه و اشک
آنان واقعی نیست .فرم دو فعل امر بر پایة ارشاد و راهنمایی است .آب داخل گریة فسردهدالن
بودن ،مفهوم کنایی دارد .همچنین کاربرد لفظ فسردهدالن ،بر «هنجارگریزی واژگانی یا لفظی»
داللت دارد زیرا در آغاز این واژه «اَ» ساقط شده است و در اصطالح دستور زبان به چنین
دگردیسیهای زبانی ،فرایند واجی کاهش تعبیر میشود.
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بِکَـــن لبـــاس تعلّـــق کـــه خـــار وادی قـــرب

گرفتـــه دامـــن دیوانـــهای کـــه عریـــان اســـت

(همان)286 :
کلیم کاشانی مخاطب را اینگونه نصیحت و سفارش میکند که ای دوست! در راه عشق
لباس تعلّق و وابستگی را از تن خود جدا کن زیرا که خار سرزمین قرب الهی ،دامن دیوانهای
که حتّی عریان است؛ گرفتهاست .فعل امر جنبة ارشاد و نصیحت دارد .کاربرد چنین مفهومی
در غزلیّات کلیم از بسامد باالیی برخوردار است .مفاهیم ثانوی که در علم معانی مطرح است از
قبیل مفاهیم فعل امر یا نهی ،همان «رستاخیز کلمات» هستند که در ورای شکل ظاهر واژگان،
دریایی از معنی نهفته است و برای پی بردن به معنی خاصّ آنها ،الزم است از طریق روابط و
مناسبات بین دیگر اجزاء و عناصر زبانی کمک بگیریم .ترکیبهای زیبا و هنری «لباس تعلّق» و
«وادی قرب» تشبیه بلیغ اضافی هستند و در دستور زبان به اضافة تشبیهی تعبیر میشوند .در
ادب عرفانی مراد از قرب یا وصل ،پیوند با محبوب است .قرب ،وحدت حقیقت است و چون
سر به حق متّصل گشت جزء حق چیزی نبیند( .سجّادی)786 :1383 ،
از خـــویش جهـــان را ز غـــم عشـــق نهـــان کـــن

کـه آگــه نشـود لــب کــه تـو را ورد زبــان چیســت؟

(کاشانی)310 :1375 ،
فعل امر در مصراع اوّل متضمّن راهنمایی و نصیحت است .شاعر مخاطب خود را نصیحت
میکند که مردم جهان را از غم عشق خود ،نهان و مخفی بدار تا متوجّه ورد زبان تو نشود .بنا
بر این فعل امر «کن» در معنی ارشاد و نصیحت است .کاربرد واژه جهان بر قطب مجازی کالم
شاعر داللت دارد .همچنین بین واژگان «لب ،ورد و زبان» رابطة زبانی و ادبی تناسب وجود
دارد.
کــار فــردا بــا کریمــی دان کــه آن از شــوق عفــو

عــذرها را نشــنود گــر بــدتر از تقصــیر نیســت

(همان)301 :
فعل امر در عبارت «کار فردا با کریمیدان» در بیان ارشاد و نصیحت است .کلیم مخاطب را
نصیحت و ارشاد میکند که کار فردا را به خداوند کریم و بخشنده واگذارکند .گروه واژگان
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«کریم ،شوق ،عفو ،عذر و نقصیر» اصالتی عربی دارند .شوق در نزد عارفان میل مفرط را
گویند .یافتن لذّت محبّتی باشد که الزم ارادت بود آمیخته با الم مفارقت به او .در حال سلوک
بعد از اشتداد ارادت شوق ضروری باشد( .سجّادی)512 :1383 ،
هــر کــس کــه دســت پــیش بــه دشــمن نــداد طــرح

گو پـس نشـین کـه نقـش مـرادش بـه سـاز نیسـت

(کاشانی)251 :1375 ،
بن فعلهای مضارع «گو» و «نشین» هر دو در معنی فعل امر به کار رفتهاند و عالوه بر این،
در بیان ارشاد و نصیحت هستند .به او بگو که پس بنشیند زیرا که نقش مرادش مرتّب و
خوشایند نیست .ترکیب «نقش مراد» اضافة تشبیهی یا تشبیه بلیغ اضافی است.
شــــمع را بنگــــر و داد و ســــتد چــــرخ ببــــین

هـــر کـــه را داد زبـــان ،قـــوّت گفتـــار نـــداد

(همان)371 :
هر دو فعل امر در مصراع اوّل بر پایة ارشاد بنا شدهاست .کلیم کاشانی مخاطب خود را
نصیحت میکند که کار چرخ و روزگار ،وارونه است اگر به هر فردی زبان میدهد در مقابل،
قوّت گفتار و سخن به او نمیدهد .فعلهای امر جنبة نصیحت و ارشاد دارد .عبارت «داد و
ستد چرخ ببین» استعارة بالکنایه از نوع تشخیص یا انسانانگاری است زیرا داد و ستد از
ویژگیهای انسان محسوب میشود« .شمع» در اصطالح عرفان ،همان پرتو نور الهی است که
دل سالک را میسوزاند و نیز اشاره به نور عرفان است که در دلِ صاحبِ شهود ،افروخته
میگردد( .سجّادی)510 :1383 ،
اگر بـرگ و بـری داری ز خـود بفشـان کـه پیوسـته

تبــــر پیونــــد اینجــــا بــــا نهــــال بــــارور دارد

(کاشانی)349 :1375 ،
امر در مصراع اوّل بر پایة ارشاد است زیرا که کلیم مخاطب خود را نصیحت میکند که اگر
برگ و باری داری ،آنها را از خود بفشان و متواضع و فروتن باش (یا برگ و بار را از خود
دور کن ).زیرا در این دنیا ،تبر به سراغ نهالی میرود که بارور و میوهدهنده ،باشد( .کار و نقش
تبر در این دنیا وارونه است).
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ز دنیــا چــون بریــدی قطــع کــن پیونــد عقبــا هــم

کــه تیــغ همّــت مــردان ایــن میــدان ،دو دم دارد

(همان)387 :
فعل امر«کن» در عبارت «قطع کن پیوند عقبا هم» بر پایة ارشاد و نصیحت است .شاعر بر
این باور است و سفارش میکند که اگر از دنیا بریده شدی دوستی و پیوند خود را با عقبی هم
قطع کن زیرا شمشیر همّت بزرگان همواره دو لبه و یا دو دم دارد و شاعر عارف پیوسته نه دنیا
را میخواهد نه عقبی را ،بلکه هدف غایی او وصال باری تعالی است .ترکیب شمشیر همّت در
دستور زبان به اضافة تشبیهی و در بیان به تشبیه بلیغ اضافی ،تعبیر میشود .عبارت «از دنیا
بریدن» مفهوم کنایی از دنیا جدا شدن را دارد .همّت در ادب عرفانی ،همان توجّه خالیق به
سوی خدا باشد .همّت شوق به حضرت حق است .بنده بداند که توجّه به اسباب و واسطة
فیض ،خود از مهلکات است و به علم و عمل خود مغرور نشود .بنده فقط به وصال حق توجّه
داشته باشد( .سجّادی)801 :1383 ،
خموشی پیشه کن کز نطـق ،آفـتهاسـت سـالک را

جـــرس دائـــم زبـــان بـــا رهزنـــان کـــاروان دارد

(کاشانی)344 :1375 ،
فعل امر در عبارت «خموشی پیشه کن» مفهوم ثانوی ارشاد دارد .شاعر مخاطب خود را به
خموشی و ساکت بودن ارشاد میکند زیرا نطق و حرف زدن برای سالک عارف آفتهای
زیادی دارد .همانگونه که صدای زنگ و جرس کاروان سبب میشود تا از طریق رهزنان به
کاروان آسیب و آفت برسد .بیت فوق دارای دو فرم امر و اسلوب معادله است و این دو
سازهای مهم ،سبب ایجاد فرمِ مستحکم بیت شده است .مصراع اوّل یادآور و تداعیکنندة
حدیث «مَن عَرَفَ اهلل کلَّ لِسانه» است .سالک همان سیرکنندة به سوی خداست که مادام در
سیر است .او میان مبدأ و منتهی است .سالک مسافر الی اهلل است و سلوک رفتن از تقیّد به
اطالق و از کثرت به وحدت است( .سجّادی)454 :1383 ،
از زیـــر چـــرخ بگریـــز یـــا دم مـــزن کـــه نتـــوان

از آســــمان شــــکایت در زیــــر آســــمان کــــرد

(کاشانی)450 :1375 ،
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فعل امر «بگریز و فعل نهی مزن» مفهوم ثانوی ارشاد و راهنمایی دارند .کلیم مخاطب خود
را راهنمایی و نصیحت میکند که از زیر آسمان فرار کند و یا این که در زیر آسمان حرف نزند
زیرا در مقابل آسمان نمیتوان از آسمان شکایت کرد .لفظ «دم» مجاز از سخن است با عالقة
سببیّه و دم نزدن کنایه از حرف نزدن است .این دو زیور ادبی از عوامل ایجاد «آشناییزدایی»
هستند .همچنین ترادفسازی واژگان «چرخ و آسمان» از نظر زبانی ،دارای اهمّیّت است.
کارکردهاي دیگر فعل امر (با معانی ثانوي) در غزلیّات کلیم کاشانی
تعجّب و اعجاب
هـــزار رنـــگ گـــل حســـرتم بـــه دامـــان اســـت

ببــین کــه گلشــن طــالع دگــر چــه گــلهــا داد

(همان)372 :
فعل امر «ببین» در آغاز مصراع دوم ،معنی ثانوی تعجّب و اعجاب دارد .کلیم مخاطب را
دعوت میکند تا گلهای تعجّببرانگیز گلشن طالع و بخت را نگاه کند.
ترکیبهای «گلشن طالتع» و «گل حسرت» اضافهی تشبیهی یا تشبیه بلیغ اضافی هستند.
گاهی در درون یک عنصر زبانی ،معانی متعدّدی نهفته است و برای کشف آن معانی ،الزم
است به مناسبات و روابط زبانی و واژگانی ،در محور همنشینی یا افقی کالم ،پی ببریم؛ آنگاه
است که اهمّیّت و کاربرد واژگان کالم ،آشکار میشود.
بــــیبرگــــی نهــــال محبّــــت ببــــین کــــه دل

از نخــــل آه ،ســــایه تمنّــــا نکــــرده اســــت

(همان)307 :
امر در مصراع اوّل بر اساس تعجّب و حیرت است .کلیم از بیبرگ بودن نهال محبّت
متعجّب است و این وضعیّت همانگونه است که کسی از آه که چون نخلی بلند است؛ سایهای
تمنّا و درخواست نمیکند .ترکیبهای زیبا و هنری «نهال محبّت» و «نخل آه» اضافة تشبیهی
یا تشبیه بلیغ اضافی هستند .بین الفاظ «بیبرگی ،نهال ،نخل و سایه» رابطة زبانی و زیور ادبی
تناسب وجود دارد .محبّت همان دوستی و مهرورزی است .در نزد عارفان نهایت محبّت ،غلیان
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دل در اشتیاق لقاء محبوب است .بنای جملة احوال عالیه بر محبّت است .محبّت محض
موهبت است .محبّت میل باطن به جمال حق است( .سجّادی)700 :1383 ،
طــالع نگــر کــه ســبز شــود هــم ز اشــک مــن

خـــاری کـــه دهـــر مـــیشـــکند در جگـــر مـــرا

(کاشانی)243 :1375 ،
قصد کلیم کاشانی از عبارت امری «طالع نگر» تعجّب و شگفتی بوده است زیرا که او با
حالت دستوری میگوید تو طالع و بخت مرا نگاه کن که حتّی خاری که روزگار آن را در جگر
من میشکند از اشک دیدة من ،سبز و تازه ،خواهدشد .بنا بر این فرم و صورت فعل امر در
این بیت میتواند مفهوم تعجّب و شگفتی داشته باشد .ضمناً اینکه دهر در جگر شاعر خار
میشکند ،از دو بعد کنایی و استعاری برخوردار است.
تداوم و استمرار
هــر وقــت هســت قیمــت مــن نقــد مــیشــود

گـــر مـــیتـــوان بـــه هـــی ز دوران بخـــر مـــرا

(همان)243 :
با توجّه به اینکه فعل «میتوان» ساختار امر مستمر دارد و عالمت استمرار «می» با بن
مضارع «توان» ترکیب شده است؛ این امر مفهوم ثانوی تداوم دارد به این معنی که اگر پیوسته
میتوانی چنین کاری را انجام بده .همچنین فعل امر «بخر» در فرم و صورت تعجیز و ناتوانی
به کار رفتهاست .کلیم بر این باور است که مخاطب نمیتواند او را به قیمت هی از روزگار
خریداری کند.
مــیکــوش کلـــیم ار ندهــد فــیض ســـخن روی

اینجاســت کــه ابــرام خنــک عیــب گــدا نیســت

(همان)314 :
فعل امر «میکوش» در مصراع اوّل در معنی ثانوی تداوم است زیرا که فعل «میکوش» در
اصطالح دستور زبان امر مستمر است .عالمت استمرار «می» قبل از بُن مضارع «کوش» آمده
است و فعل امر میکوش به معنی این که پیوسته و مداوم کوشش کن ،به کار رفته است.
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وجود چنین ساختاری در غزلیّات کلیم کمنظیر است .امروزه چنین کاربردهایی را به
«هنجارگریزی تاریخی» یا آرکائیک (باستانگرایی) تعبیر میکنند .فیض در اصطالح القای
چیزی در دل از طریق الهام است که به کسب حاصل شود .حق را مبدأ فیّاض خوانند که
فیضش علی الدّوام بر موجودات وارد میشود( .سجّادی)631 :1383 ،
تهدید و تحذیر
خنــده بدمســتی اســت در ایّــام مــا هشــیار بــاش

محتســـب بـــو مـــیکنـــد اینجـــا دهـــان بســـته را

(کاشانی)227 :1375 ،
آنچه از جملة امری «هوشیار باش» استنباط میشود این است که فعل امر در این بیت بر
اساس تهدید و تنبیه است زیرا که شاعر هشدار داده است که خنده در روزگار ما بدمستی
است و همواره مواظب خودت باش که بیهوده ،به خاطر خندیدن ،دهانت باز نشود چون که
محتسب دهانهای بسته را ،برای آزمودن شُرب خمر ،بو میکند.
اندوه و تأسّف
طـــالع نگـــر کـــه کِشـــت امیـــدم ز آب ســـوخت

در کشـــوری کـــه بـــرق هـــوادار خـــرمن اســـت

(همان)323 :
فعل امر در مصراع اوّل در بیان اندوه و تأسّف است و چنین کاربردی در نوع خود بینظیر
است .ترکیب «کِشت امید» در دستور زبان ،اضافة تشبیهی و در علم بیان تشبیه بلیغ اضافی
محسوب میشود .عبارت «برق هوادار خرمن است ».از سه فرم پارادوکس ،کنایه و استعاره
بهرهمند است .این شگردهای ادبی جلوههایی از موسیقی معنوی بیت فوق بشمار میآیند.
از کـــوه غـــم ببنـــد بـــه خـــود لنگـــری کلـــیم

تــا چنــد ســیل اشــک ،تــو را کــو بــه کــو بــرد؟

(همان)398 :
کلیم با مخاطب قرار دادن خود ،میگوید که لنگری از کوه غم بر خود ببندد تا سیل اشک
او را کوه به کوه نبرد .در ضمن ترکیبات «کوه غم» و «سیل اشک» به صورت اضافة تشبیهی و
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تشبیه بلیغ اضافی بر زیبایی بیت افزوده است .ضمناً لنگر بر خود بستن مفهوم کنایی دارد.
همچنین واژة «لنگر» آهنی باشد بسیار سنگین که با آن ،کشتی را از رفتن نگاه دارند .این
واژه ممکن است از لغت سنسکریت « »nagaraمأخوذ باشد( .حسندوست)2534:1395 ،
تعریض
نمیخواهی کـه زَخمَـت را بـه مـرهم احتیـاج افتـد

ســـپر از ســـینه کـــن تیـــر جفـــای آســـمانی را

(کاشانی)218 :1375 ،
فعل امر در مصراع دوم بیشتر جنبة تعریض دارد زیرا که کلیم به طنز میگوید اگر
نمیخواهی که زخم بدنت نیازی به دارو و مرهم داشته باشد سینه و قلبت را چون سپری در
برابر تیر ظلم و ستم روزگار قرار بده تا به این واسطه به مرهم و داروی درمان نیاز و محتاجی
نداشته باشی .عناصر زبانی «زخم ،سپر ،سینه و تیر» شبکهای از مراعاتالنّظیر یا تناسب را،
تشکیل دادهاند .ترکیب «تیر جفا» تشبیه بلیغ اضافی است و بر زیبایی بیت افزوده است.
نهی
در کمــین منشــین اگرخــواهی شــکار افتــد بــه دام

خویش را بنما که آن روی نیکـو صـید افکـن اسـت

(همان)291 :
امر در مصراع دوم بر نهی داللت دارد و چنین کاربردی از موارد شاذ و کمیاب است .کلیم
در مصراع دوم بر این باور است که خودت را نشان نده زیرا اگر خودت را نشان دادی صید
خواهیشد .گروه واژگان «کمین ،شکار و صیدافکن» شبکهای از تناسب یا مراعاتالنّظیر را به
وجود آوردهاست .کاربرد تناسب یکی از مصادیق «موسیقی معنوی» بیت است.
آخِــر دور فلــک شــد ،بــه کــدورت خــو کــن

بـــادة صـــاف اگـــر در تـــه ایـــن مینـــا نیســـت

(همان)245 :
فعل امر در عبارت «به کدورت خو کن» در بیان نهی به کار رفته است .شاعر سفارش
میکند که به کدورت خو نکن .چنین مناسبات زبانی در غزلیّات کلیم از موارد کمنظیر
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محسوب میشود .واژگان «باده و مینا» شبکهای از تناسب را به وجود آورده است .کاربرد این
زیور ادبی یکی از مهمترین و اساسیترین وجه ادبی در آثار ادبی است .ضمناً این شگرد ادبی
یکی از جلوههای موسیقی معنوی بیت بشمار میآید.
باده یکی از نام های شراب است .باده را عشق گویند .وقتی که ضعیف باشد و این عوام را
باشد در بدایت سلوک .از مفاد منظومات عرفا برمیآید که باده و می ،غلیان عشق ناشی از
بارقات متواتر است و از این روی گاه بادة عرفانی گویند( .سجّادی)177 :1383 ،
آخِــر دور فلــک شــد ،بــه کــدورت خــو کــن

بـــادة صـــاف اگـــر در تـــه ایـــن مینـــا نیســـت

(کاشانی)245 :1375 ،
فعل امر در عبارت «به کدورت خو کن» در بیان نهی به کار رفتهاست .شاعر سفارش
میکند که به کدورت خو نکن .چنین فرمها و مناسبات زبانی در غزلیّات کلیم از موارد کمنظیر
محسوب میشود.
واژگان «باده و مینا» شبکهای از مراعاتالنّظیر را به وجود آورده است .کاربرد این زیور
ادبی یکی از مهمترین و اساسیترین وجه ادبی در آثار ادبی محسوب میشود .ضمناً این شگرد
ادبی یکی از جلوههای موسیقی معنوی بیت بشمارمیآید .باده یکی از نامهای شراب است .باده
را عشق گویند .وقتی که ضعیف باشد و این عوام را باشد در بدایت سلوک .از مفاد منظومات
عرفا برمیآید که باده و می غلیان عشق ناشیاز بارقات متواتر است و از این روی گاه بادة
عرفانی گویند( .سجّادی)177 :1383 ،
استرحام
فــــیض دمِ مســــیح بــــه دل مردگــــان گــــذار

آمـــد طبیـــبِ مـــرگ ،تـــالش دوا بـــس اســـت

(کاشانی)305 :1375 ،
امر ،در مصراع اوّل ،شکل «استرحام» دارد حال که طبیب مرگ آمده است و دارو و تالش
برای درمان فایدهای ندارد از ترحّم و مهربانی ،فیض دم مسیح را به دل مردگان واگذار کن.
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یکی از شگردهای ادبی این بیت تلمیح به دم مسیحایی است .عالوه بر آن ترکیب «طبیب
مرگ» بر پایة فرم تشبیه بلیغ اضافی بنا شده است.
مرگ در اصطالح عرفا به معنی خلع جامة مادی و طرد قیود و عالئق دنیوی و توجّه به
عالم معنوی و فناء در صفات و اسماء و ذات است( .سجّادی)714 :1383 ،
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 :2-5نمودار مقایسهاي کاربرد معانی ثانوي فعل امر در  590غزل

نتایج بررسیهای حاصل شده از کاربرد فرم و صورت امر در غزلیّات کلیم کاشانی موارد
زیر حائز اهمّیّت است .فرم امر در بیان «آرزو ،تمنّا و تقاضا» با اختصاص ( )%53/93جایگاه
اوّل را دارد .این فرم با آموزههای عرفانی برای شاعر عارف مَسلَک ،باارزشتر جلوه یافتهاست.
همچنین فرم امر در بیان «ارشاد» با رتبة دوم ـ که ( )%38/58را به خود اختصاص داده است .ـ
با آموزههای عرفانی سازگار است .بنا بر این «آرزو و ارشاد» دو موضوع محوری و اساسی در
فرم و صورت فعل امر است که همواره ،در جایجای غزلیّات کلیم کاشانی مشاهده میشود.
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نتیجه
علّت بسامد باالی امر با مفاهیم ثانوی «آرزو ،تمنّا و تقاضا» و «ارشاد و نصیحت» در
غزلیّات کلیم کاشانی این است که هدف اصلی امر ،تعلیم و ارشاد است و این مفهوم ،در
سرودههای غنایی و تعلیمی در هم آمیخته شده است .دو مفهوم ثانوی گفته شده در غزلیّات
کلیم به ترتیب بیشترین بسامد را داراست و از پرکاربردترین مفاهیم امر جلوه یافته است .این
مفاهیم بیشتر با قصد تأکید و جلب توجّه مخاطب بوده است یا اینکه ،گویا ،مخاطب شاعر ،در
مرتبهای نیست که مطلب را به خوبی درک کند پس شاعر برای نشان دادن اهمّیّت مطلب ،آن
را با این مفاهیم ،به کار برده است و شمار زیاد اینگونه از معانی ثانوی امر ،نشان دهندة
رسالت دینی ،مذهبی و عرفانی کلیم ،در مقابل مخاطبین است.
زمانی که تمرکز بر گیرندة پیام و محتوا باشد؛ کارکرد انگیزشی پیام ،برجستگی دارد و
بارزترین نمود این کارگرد زبانی ،در ساخت و فرم امر متجلّی میشود .ما چنین کاربردی از
عناصر زبانی و بالغی را تقویت انگیزشی سرودههای کلیم کاشانی میدانیم زیرا او پیوسته
کوشیده است تا از این طریق ،با مخاطب خویش ارتباط قوی ،داشته باشد و اینگونه مفاهیم
ثانوی در امر به تأثیرگذاری محتوا و درونمایه ،بر مخاطب کمک فراوانی میکند زیرا فعل
جملههایی که معنی ثانوی دارند غالباً بر حضور مخاطب تأکید دارند .در واقع غزلیّات کلیم
کاشانی با حضور مخاطب ،زنده و پویاست و حضور مخاطب در بیت بیت غزلیّات او احساس
میشود .میتوان ادّعا کرد که احوال مخاطب غایب ،در کالم این شاعر خلّاق و برجستة سبک
هندی ،حاضر است و برای او قابل درک و فهم است و او به هر شکلی ،میکوشد تا با کاربرد
فعل امر در معانی ثانوی به ویژه دو مفهوم ثانوی «آرزو ،تمنّا و تقاضا» و «ارشاد و نصیحت»
مخاطب خود را به فهم و عمل ،ترغیب و تشویق کند .امر همچون ابزاری مستحکم است که
پیوسته در سخن سخنوران نامی ،مخاطب را ،در درک و ادراک مفاهیم ،یاری میدهد.
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