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چکیده
مکتب ادبـی فـرمالیسم روسـی (شکـلگـرایی یا صورتگـرایی) یکـی از مکاتب نقـد ادبـی
مشهوری است که همواره طرفداران آن به شکل یا فرم اثـر ادبـی اهمتیـت ویـ های مـیدهنـد
منظور از فرم در اثر ادبی هر عنصری است که در ارتباط با دیگر عناصـر سـااتاری منسـ م و
آراسته را به وجود میآورد اسلوب معادله یکی از زیورهای ادبی است که در فرم غزلیتات سـب
هندی به وی ه کلیم کاشانی االّق المعانی ثانی به کار رفته است اسلوب معادلـه بیتـی اسـت
مستقل که در ی

مصراع آن شاعر اندیشهای ذهنی را بیان میکند و در مصـرع دوم مثـالی از

طبیعت و اشیاء برای اثبات ادتعای اود میآورد و آن را معادلی برای ادتعای ذهنی اویش قـرار
میدهد اسلوب معادلـه در غزلیتـات کلـیم کاشـانی یکـی از ابزارهـایی اسـت کـه همـواره بـه
تصویرسازی می ان امد و تصاویر اسلوبی یکی از عناصر سازنده شکل و صـورت و یـا فـرم شـعر
کلیم را تشکیل مـیدهد نگارندگان در این جستار ادبـی فـرم و شـکل اسـلوب معادلـه را در
غزلیتــات کلــیم کاشــانی بــر اســام مبــانی مکتــب ادبــی فرمالیســم بــه نقــد کشــاندهانــد
واژههاي كلیدي
اسلوب معادله غزلیتات نقد فرمالیسم زیباشناسی

* دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یزد ،یزد ،ایران.
** استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یزد ،گـروه زبـان و ادبیّات فارسـی ،یزد ،ایران( .نویسنده مسوول)
*** استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یزد ،گـروه زبـان و ادبیّات فارسـی ،یزد ،ایران.
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مقدمّه
بیان مسأله

میرزا ابوطالب کلیم کاشانی ،معروف به «طالبای کلیم» و «خـالق الععـانی نـانی» در حـدود
( )990ه . .در دیاری از سرزمین گستردة ایران ،دیده به جهان گشوده اسـ ..مجعو ـة ()590
غزل او که نشانی از طبع روان کلیم اس ..در بین دوس.داران ادب غنـایی ،از جایگـاه واییـی
برخوردار اس ..نگارنده ،در این جستار کوشیده اس .تا فرم اسـلوب معادلـه در غزلیّـات ایـن
شا ر درجه اوّل سبک هندی را ،در حوزة نقد فرمالیسم روسی ،به بوتة نقد بنشاند .به یقـین در
قالب شعری غزل ،صنا ات ادبی و وامل موسیقیساز ،سبب ایجـاد فـرم و شـمل مـیشـود و
«کلیم» نیز بخوبی توانستهاس .با قرار دادن هعة این ناصر درباف .و تار و پود غزل ،بـه شیوة
منحصر بفردی دس .یابد به طوری که «کلیم کاشانی» در غزلیّات خـود بـا انتخـاب و کـاربرد
چنین ابزاری از اممانات هنری کالم ،فرمی ادبی وهنـری ابـدان نعـوده و او را در ایـن زمینـه،
صاحب سبک کرده اس..
اهمّیّت و ضرورت

در این مقاله ،با اساس قراردادن کاملترین و جامعتـرین دیوان اشعار کلیم ،بــه تصـحیو و
مقدّمهی حسین پرتو بیضایی کاشانی چاپ انتشارات سنایی ،کوشـ

شـده اسـ .تـا یمـی از

سازههای هنری و ادبی که به شا ر کعک میکند تا بتواند تصویری ذهنـی و ینـی را در شـعر
خلق کند؛ به چال

ادبی کشانده شود و البتقه که کاربرد اسلوب معادله بـر پایـة تشـبیه مرکقـب

درحوزة ممتب ادبی فرمالیسم ،به نوان یمـی از روشهای «آشنایی زُدایـی» در تصویرسـازی،
از جایگاه واییی ،بهرهمند اس..
بنا بر این ضرورت داش .برای اوّلین بـار در کشـور ،بـا ایـن پـ وه  ،نقـد فرمالیسـم و
زیباشناسانة اسلوب معادله ،در مجعون ( )590غزل شا ری که در قلعرو سبک هندی به «خالق
الععانینانی» شهرت یافته اس.؛ تجلقی یابد.
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پیشینه
بنابر جستار و کنماشهـای بـه عل آمده ،تا به حال در ایـن زمینه ،پـ وهشی بـه صـورت
مستقل انجام نشده اس .بهطـوریکـه ایـن پـ وه

مـیتـوان ،انـری نـو و خلقـا در حـوزة

نقدفرمالیسم غزلیّات کلیم درنظرگرف ..برای نیل به مقصود در این مقالـه ،دیـوان اشـعار کلـیم
کاشانی ،به تصحیو و مقدّمة حسین پرتو بیضایی کاشانی چاپ انتشارات سنایی چاپ ()1391
همچنین آناری چون« :گعشدگان لب دریا» از دکترتقی پورنامداریان« ،سبکشناسی سـاختاری»
از دکتر محعّدتقی غیانی« ،ساختار و تأویل متن» از بابک احعدی «نقدادبی» از دکتر حعیدرضـا
شــایگانفــر« ،نقــد ادبــی»« ،انــوان ادبــی»« ،کلیــات ســبکشناســی»« ،ســبکشناســی شــعر» و
«معانـی و بیان» از دکتـر سیروس شعیسا و دیگـر آنـار معتــازی چــون«رستاخیــز کلعـات»،
«صـور خیال در شعر فارسی»« ،شا ر آیینهها» و «موسـیقی شـعر» از دکتـر محعّدرضـا شـفیعی
کدکنی ،و«بالغ .تصویر» ازدکتر محعود فتوحی معجنی و دیگـر آنـار ارزنـده در ایـن زمینـه،
محور مطالعة این جستار ادبی ،قرارگرفته اس..
روش كار
نگارنده ،با تأسّی از روش مطالعه ،ضعن تحلیل و توصـی

یافتـههـا ،پـیبـرده اسـ .کـه

محتوای غزلیّات کلیم کاشانی ،با اصول ممتب ادبی فرمالیسـم روسـی کـامالا سـازگار ،بـهنظـر
میآید .این شا ر خلقا  ،در غزلیّات خود با ساخ .و خلق زیور ادبی بینظیـر اسلـوب معادله،
بـه نوان یمـی از مؤلقفههای اصلی شعر خوی  ،با بهکارگیری ناصر زبـانی و کـاربرد سـاز و
کارهای شعری ،فرم و شملی منسجم و استوار به وجود آورده اس .که راز ماندگاری کالم این
شا ر معتاز و درجه اوّل سبک هندی ،در هعین فرم و شمل ،متجلقی شده اس..
بحث
آنچه در این جستار ادبـی بدان پرداخته شده اس.؛ تعیین و بـررسی ساز و کارهایی اس.
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کـه هعواره در مجعون ( )590غزل کلیم کاشانی ،سبب ایجاد فرم و شمل فخیم اسلوب معادله
در حوزة ممتب ادبی فرمالیسم ،شده اس..
مکتب ادبی فرمالیسم روسی (شکلگرایی یا صورتگـرایی)

فرمالیسم یمی از مماتب نقد ادبی ،در حوزة ادبیّـات ،از دیـدگاه زبـانشناسـی اسـ ..ایـن
ممتب ادبی در خالل جنگ جهانی اوّل در روسیّه به وجود آمد و در سالهای ( )1920شـموفا
شد .درسال ( )1916در پطرسبورگ (پطروگراد) ،دوّمین شهر بزرگ روسیّه پـ
شعال غرب روسیّه) انجعنی تأسی

از مسـمو (در

شد که به انجعن مطالعة در زبان ادبی یا انجعن تحقیقـات

زبان شعری موسوم گش ..ا ضای این انجعـن از جعلـه «بـوری

آخـن بـام و شلملللوفسـمی»

بودند.
البته در سال ()1915گروه دیگری به رهبری «یاکوبسون» بـودند کـه انجعـن زبـانشناسـان
مسمو را تأسی

کـرده بـودنـد و فعّالیّ.های آنـان بیشتـر در حـوزة زبانشناسـی بـود .ایــن

دو انجعن هعـواره بـا همدیگر همکاری و هعاهنگی داشتند و هعـگی ا ضـای آن زبـانشناس
بـودند که بـه هـر دوگـروه ،فرمالیسـ .گفتـه مـیشـود( .شعیسـا  )173 :1393فرمالیسـ.هـا
مـیکوشیدند تـا آنار هنـری و ادبـی را با در نظـر گرفتن خـود انــر و بــه دور از جنبـههـای
سیاسی ،اقتصادی ،تاریخی و ...تحلیل و بررسی نعایند( .شایگانفر  )52 :1391مسلعاا تحقیقات
و پ وه های ادبی سردمداران این ممتب ادبی با ث شد تا دیدگاههای آنان در اروپا و آمریما
به خصوص در دهههای ( ) 50 ،1940در جهان گسترش فو العادهای بیابد( .هعان )52:1391
فرمالیس.ها ،انر ادبی را شمل (فرم) محض مـیدانسـتند و معتقـد بودنـد کـه در بررسـی
انرادبی باید تمیه بر فرم باشد نه محتوا« .فرم» در یک انر ادبـی بـارت اسـ .از هـر نصـر و
جزوی که در ارتباط با دیگر ناصـر ،سـاختار منسـجم را بـه وجـود مـیآورد بـه طـوریکـه
جابهجایی هر کدام از این اجزا ،سبب صدمه دیدن شمل میگردد؛ بنا بـر ایـن اجـزا و ناصـر
شملبخ  ،متقابالا یمدیگر را پشتیبانی میکنند( .هعان )53 :1391
خالصه اینکه فرمالیسم یمی از مهمترین ممتبهای نقد ادبی اس .که اگرچه خاسـتگاه آن
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اوایل قرن بیستم بود ولی در نیعهی دوم این قـرن مـورد توجّـه بسـیاری از سـخنسـنجان در
سراسر جهان قرار گرف .اگرچه بنیان فرمالیسم ابتدا توسّط روسهـا و سـ

دیگـر کشـورها

گسترش یاف .ولی بهترین نعونهها و مصدا های آن در ادبیّات فارسی قابل جستجو اس..
تحقیق حاضر مدّ ی اس .که یمی از بهترین نعونههای فرمالیسم و معیارهـای آن در شـعر
کلیم کاشانی مشاهده میشود با به سامان رسیدن این پـ وه  ،مـیتـوان امیـد داشـ .کـه در
درجهی اوّل نعودار خوبی از نقد علی در زمینهی فرمالیسم ارایه شود و نانیاا ناب .خواهد شد
که سبک هندی پتانسیل بسیار زیادی برای بررسی از دیـدگاه ایـن ممتـب ،دارد و در مرتبـهی
نالث این فرضیه به انبات خواهد رسید که فرم غزلیّات کلیم کاشانی یمی از بهترین کاملتـرین
مصدا های فرم زیبا و فخیم ،در ادبیّات فارسی اس..
اسلوب معادله
سبک اصفهانی از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم ،به مدّت یمصدوپنجاه سال ،در
ادبیّات فارسی ،رواج داش ..کلیم کاشانی از شا ران معتاز سبک هندی یا اصفهانی اس .که در
سرودن غزل شهرت امّ و خاصّ یافته اس ..او در مضعونسـازی و کـاربرد مؤلفقـههـای ایـن
سبک ،حدّ ا تدال و معقول را ر ای .کردهاس ..اصویا ،اساس سـبک اصـفهانی یـا هنـدی بـر
تشبیه بنا شدهاس .و یمی از جلوههای زیبا وهنری تشبیه ،کاربرد آرایة ادبی «اسـلوب معادلـه»
درحوزهی زیورهای ادبیس ..این درحالی اس .کـه مضـعونسـازی و جسـ.وجـوی معـانی
جدید ،از طریق «اسلوب معادله» و دیگر ناصر ادبی از مُختصّات مهمّ ادبی این سـبک شـعرده
میشود.
در حقیق .رشد اسلوب هندی در شعر فارسـی بـه خصـوص شـاخهی ایرانـی آن (کلـیم،
صائب ،طالب آملی و )...هعواره موازی گسترش درصد کاربرد اسلوب معادله اس .بـه حـدّی
که اساس سبک شا ران زیادی بر اسلوب معادله ،بناشده اسـ( ..شـفیعی کـدکنی)85 :1389 ،
اسلوب معادله بیتی اس .که در یک مصران آن ،شا ر اندیشه یا مفهومی ذهنی را بیان میکند و
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در مصرن دوّم مثالی از طبیع .و اشیاء برای انبات ادّ ای خود میآورد و آن را معادلی برای آن
ادّ ای ذهنی خوی

قرار میدهد.

اسلوب معادله در واقع یک تشبیه مرکقب قلی به حسّی اس .که به آن ارسال العثل یا بی.
تعثیل گفتهاند .اسلوب معادله ،نصر غالب و مسلقط سبک هندی در شعر هد صفوی بـود کـه
منتقدان آن صر ،به این ساختار تعثیلی «بی .مـدّ ا مَثـل» مـی گفتنـد( .فتـوحی)268 :1395 ،
اسلوب هندی ،بهطور طبیعی نتیجة گریز از ابتذالی اس .که در صر تیعوری در شـعر فارسـی
حاکم بوده اس .و این گریز از ابتـذال در ادای معـانی و تصـویرهای ذهنـی شـا ران در شـعر
صائب و کلیم کاشانی به نسب .روزگارشان ،از روشنی و ا تـدالی برخـوردار اسـ( ..شـفیعی
کدکنی)16 :1366 ،
منظور از اسلوب معادله ،یک ساختار مخصوص نحوی اس ..البتـه تعـام مـواردی کـه بـه
نوان تعثیل آورده می شود مصدا اسلوب معادلـه نیسـ ..اسـلوب ،معادلـهای اسـ .کـه دو
مصران کامالا از لحاظ نحوی ،مستقل باشند و هیچ حرف ربط با شرط یا چیز دیگری ،آنهـا را
حتقی معناا (نه فقط به لحاظ نحو) مرتبط نمند .در صورتی که در اغلب مـواردی کـه بـه نـوان
تعثیل ذکر شدهاس .این استقالل نحوی ،مورد بحث و توجّه قرار نگرفته اس( ..هعان:1366 ،
 )63اسلوب معادله ،در سبک هندی به وی ه غزلیّات کلیم کاشانی ،بسامد بسیار باییی دارد.
در غزلیّات کلیم کاشانی کاربرد اسلوب معادله به کرقات مشاهده میشـود .اسـلوب معادلـه،
یمی از ابزارهای مهم و اساسی اس .که در غزلیّات کلیم کاشانی به تصویرسازی مـیانجامـد و
هعواره ،تصاویر اسلوبی ،یمی از ناصر سازندة شمل و صورت و یا فرم شعر کلیم را تشـمیل
مـیدهد .البتقه هعانگونه که از ابتدا نیـز اشاره شد؛ میتوان گف .کـه تعام اسلوب معادلههـایی
که کلیم کاشانی از آنها بهره گرفته اس.؛ در حوزة تشبیه مرکقب اس .و اصویا تشـبیه یمـی از
سازههای هنریس .که به شا ر کعک میکند تا بتواند ،تصویری ذهنی و ینی را در شعر خـود
خلق کند ،بـه هعین دلیل ما میتوانیم آن را در حـوزة نقد فرمالیسم به نوان یمـی از فرمهای
«آشناییزُدایی» در تصویرسازی در نظر بگیریم.
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اهمّیّت زبانی و ادبی اسلوب معادله
نمتهای که در فرم و صورت اسلوب معادله ،اهعّیّ .برجسته ،دارد این اسـ .کـه ،اسـلوب
معادله چون در یک بی .تولید میشود؛ نق

بسیار بسزایی در محور همنشـینی کـالم بر هـده

میگیرد بهطوریکه در بی .مورد نظر ،ابتداء شا ر موضو ی ذهنی ،تصوّر کرده و سـ

بـرای

ینیّ .بخشیدن آن صورت ذهنی ،مثالی ینی در مصرن دوّم نقل میکند؛ بنـا بـر ایـن تولیـد و
ابدان تصاویر اسلوبی هعواره در محور همنشینی ظهور مییابد.
آنچه به نظر نگارنده مهمّ میآید این اس .که یمی از اهداف خلق اسلوب معادله یا تصاویر
اسلوبی ،برای آن اس .که مصادیق ذهنی ،در مقابل مصادیق ینی قرار بگیرد و مخاطب بـدون
چون و چرا ،طرح ذهنی شـا ر را در مصـرن اوّل قبـول کنـد و مصـرن دوّم سـبب پـایبنـدی
مخاطب در پذیرش مبحث ذهنی ذهن شا ر شود و الوه بر این شا ر در تأکید مصدا ذهنی
خوی

موضو ی مادّی و ینی را طرح میکند تا شا ر حقیق .و واقعیّ .را در کنار هـم قـرار

داده و آن دو را برای مخاطب ملعوس و درک شدنی جلوه دهد.
نقد زیباشناسی و فرمالیسم اسلوب معادله در غزلیّات كلیم كاشانی
دراین بخ
در غزلیّات خوی

از پـ وه  ،قصد داریم از بهترین نعونههای اسلـوب معادله که کلیم کاشـانی
به کارگیری نعوده اس.؛ به نوان یک فرم سازندة شـعر کلـیم کاشـانی ،در

حوزة نقد زیباشناسی و فرمالیسم روسی ،از زوایای مختل  ،به بوتة نقد و بررسی بنشانیم.
بـ ــا هعـــه ناقابلـ ــی داریــــم رنگـــی از قبــــول

باشــــد از بــــاران نشــــانی گــــوهر بــــیآب را

(هعان)4 :1391 ،
با وجود آنکه ما انسانها وجودی بیارزش و ناقابل داریم ،در ین حال ،نشان و صـبغهای
از مقبولیّ .الهی بر خود داریم .هعانگونه که مروارید و گوهری که بیآب اس .نشانی از باران
در وجود خود دارد و در واقع ،آن ،هعـان مرواریـد بـا ارزش در درون صـدف اسـ ..مسـلعاا
مصدا

ینی در مصرن دوّم یادآوری تناسب و تدا ی بین «باران و گوهر» اس ..ایـن اسـلوب
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معادله تدا ی کنندة چگونگـی تشمیل مـروارید در درون صدف اس ..وزن روضی «فا التن،
فا التن ،فا التن ،فا لن» یعنی بحر رمل مثعّن محذوف ،ایستگاهها و خوشههای آوایی منظقعی
را به وجود آورده اس..
اشـــک کواکـــب نگـــر ،چـــرخم غـــمانـــدود را

گریـــــه فـــــراوان بـــــود خانـــ ـة پـــــر دود را

(هعان)5 :1391،
کلیم ،این دیدگاه را طرح میکند که ستارگان برای آسعان غمآلود ،اشک میریزند ماننـد در
منزلی که پر از دود و دُخان باشد؛ اشک بیشتری از چشعان انسان جاری میشود.
ترکیب اضافی «اشک کواکب» به صورت اضافة استعاری و لفظ «چرخ» بـه نـوان اسـتعارة
مُصرقحه از آسعان در خدم .مصرن دوّم حضور یافتهاند و کلیم برای ینیکردن اشک ریخـتن
ستارگان برای آسعانِ ناراح .و اندوهبار ،در مصرن دوّم مثالی آورده اس .و طرح میکنـد کـه
در خانهی پردود ،مسلعاا اشک و گریه زیاد اس ..در ین حال اشـک ریخـتن سـتارگان بـرای
آسعان غماندود مشبّهای برای اشک ریختن در خانه دودین و پردود اس .که در لـم بیـان بـه
تشبیه مرکقب تعبیر میشود .بنا بر این میتوان هعهی اسلوب معادلههای تک بیتی ،از نون تشبیه
مرکقب ،تصوّر کرد .ضعناا وزن روضی «مفتعلن ،فا لن //مفتعلن ،فا لن» یا بحر منسرح مـثعّن
مطویّ ممشوف ریتم و آهنگی دلنشین ایجاد کرده اس..
اگرچه هند گـرداب اسـ .امـان از وی نعـیخـواهم

نگیـــرد دســـ .اســـتغنای مـــن دامـــان ســـاحل را

(هعان)7 :1391 ،
هرچند کشور هندوستان همچون گرداب و مَهلِمه اس .ولی مـن از آن امـان نعـیخـواهم
هعانطوریکه دس .من که هعراه با بینیازی اس ،.برای نجات یافتن ،متوسّل به دامان سـاحل
نعیشود .بنا بر این کلیم هعواره خطرپذیر اس .و به دنبال نجات و رهایی نیس ..کلـیم بـرای
ساخ .چنین اسلوبی از دیگر شگردهای ادبـی و هنـری بهـره گرفتـه اسـ .از جعلـه تشـبیه،
هندوستان به گرداب و انسانانگاری «دامان ساحل» همچنین تناسب و تضادّ واژگـانی «گـرداب
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و ساحل» برغنای این اسلوب افزوده اس ..بنا بر این کلیم برای ساخ .چنین معادلة تـکبیتـی
در قالب تعثیل و تقویّ .موسیقی و آهنـگ آن از هـمحروفـی «س» بـه نـوان نغعـة حـروف
استفاده کرده اس..
او با این اسلوبسازی میخواهد این نمته را بیان کند که حتقی در هند نیز خطرات زیـادی
وجود دارد و من در آنجا نیز در امان از حوادث ناخوشایند نیسـتم .مؤلقفـة دیگـری کـه با ـث
ایجاد فرم یا صورت در این بی .هنری شده اس .وزن روضی «مفا یلن ،مفـا یلن ،مفـا یلن،
مفا یلن» اس .که در هـر مصرا ی بـه صورت چهارتایی تمرار شده اس .بهگونهای که هعـین
تمرار ارکان ،فرمی ،آهنگین به بی .بخشیده اس ..در اصطالح روض این وزن ،هـزج مـثعّن
سالم نامیده میشود.
بـــه نرمـــی چـــارة داغ جفـــای دوســـتداران کلـــن

که داخـل گـر نباشـد مـوم ،نفعـی نیسـ .مـرهم را

(هعان)9 :1391 ،
ای انسان آزاده و سربلند ،تو برای مصیب .ظلم و ستعی که به دوستان شده اس .با نرمی و
متان ،.چارهای بیندی

هعانطوری که اگر موم هعراه با دارو و ضعاد نباشد؛ مــرهم ،قـدرت

نفعرسانی ندارد و یا پیدا نخواهدکرد .پ

برای سودرسانی دارو و مرهم ،به موم نیاز اس ..بنـا

بر این ،کلیم در این اسلوبپردازی انسان را به نرمیکردن چون موم در مقابل دارو و مرهم ،امر
میکند و سود و منفع .مرهم را هعراه بودن با موم میداند .ـالوه بـر ایـن موضـون ،واژگـان
«نرمی ،موم و مرهم» بهبود یافتن را برای مخاطـب تـدا ی مـیکنـد .وزن روضـی «مفـا یلن،
مفا یلن ،مفا یلن ،مفا یلن» ریتعی هعاهنگ و منسجم ،به بی .بخشیدهاس .و فـرم بیـ .را از
نظر آهنگ ،قوی جلوه داده اس..
دنبــــال اشــــک افتــ ــادهام ،جــ ــویم دلآزرده را

از خون توان برداش .پی ،نخجیـر پیمـان خـورده را

(هعان)17 :1391 ،
کلیم کاشانی در این اسلوب معادله بر این باور اس .که ،به دنبال اشـک حرکـ .کـردهام و
هعواره دل غعگین و آزرده را میطلبم .هعانطور که به دنبال شماری که تیرخـورده و زخعـی
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اس.؛ میتوان قدم برداش .و در نهاین آن را شناسایی کرد .بنـا بـر ایـن کلـیم کاشـانی در راه
شق خود را چون صیدی زخعی میپندارد و دل خود را زخعی و مجروح میشعارد.
ضعناا در محور همنشینی مصرن دوّم که مصداقی برای مصرن اوّل محسوب میشود شـا ر
خوب توانسته اس .با همنشینکردن واژگان «خون ،نخجیر و پیمان» تناسب برقرار نعاید .بنا بر
این شا ر ،برای خلق صورت و فرم چنین اسلوب معادلههایی میتواند از شگردهای کالمـی از
قبیل تناسب و دیگر روابط بین واژگان ،بهره بجوید .همچنین در هر مصران ،تمرار چهارگانــة
و نرم ،هعراه با لحنی آرام بخ  ،بـه بیـ .بخشـیده

ارکان روضی «مستفعلن» آهنگی لطی

اس .که در اصطالح روض ،بحر رجز مثعّن سالم نامیده میشود.
در طریقـ .دل بـه رنـگ و بـوی دادن ابلهـی اســ.

کـــ

نعـــیآرایـــد از نقـــ

و نگـــار آیینـــه را

(هعان )20 :1391
میدانیم که مصرن اوّل در این نعونه ،خود تشبیه بلیغ اسنادی اسـ .و هـمچنـین «رنـگ و
بوی» استعاره از تعلققات و مادّیات اس ،.این درحالی اس .که کلیم ادّ ا میکند که در رفان و
طریق ،.دل را به تعلققات س ردن ،ین ابلهی اس .او برای انبات و استدیل این دیـدگاه خـود
مصرا ی را به نوان نعونه و مثال در فرمی که اسلوب معادله نامیده میشـود .بیـان مـیکنـد و
استدیل میآورد؛ که کسی آیینه را با نق

و تصویر آراسته و تزیین نعیکند؛ زیرا اگر کسی بـر

روی آیینه تصویر یا نقشی ،نققاشی کند آن آیینه ممقـدر شـده و از انعمـاس و بازتـاب تصـاویر
اجز و ناتوان میشود.
البتقه که شا ر با انتخاب وزن روضی«فا التن ،فا التن ،فا التن ،فا لن» یعنـی بحـر رمـل
مثعّن محذوف که یمـی از اوزان پرکاربرد شعـر فارسی محسوب میشـود .آهنگـی مالیــم و
لحنـی تعثیلـی ،لطی

و آرامبخ  ،برای بی .ایجـاد کـرده اسـ ..چنـین گزینشـی در وزن و

آهنگ ،در القاء و تلقین محتوا ،به مخاطب ،بسیار مؤنقر و نتیجهبخ
بـــود آرایـــ

معشـــو  ،حـــال درهـــم اشـــق

اس..

ســیهروزی مجنــون ســرمه باشــد چشــم لیلــی را

(هعان )21 :1391
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شا ر بر این باور اس .که حال درهم و آشفتة اشق ،سـبب آرایـ

و آراسـتگی معشـو

میشود .در مصرن اوّل شا ر بین واژگان معشو و اشق رابطة اشتقا برقرار کرده اس .چـرا
که این دو واژه از یک ریشه هستند و با ینیکردن مصرن دوّم فرم اسلوب معادل شمل گرفتـه
اس ..او در مصرن دوّم اینگونه اسلوبسازی کرده اس .که بدبختی و یا سیهروزی مجنون که
نشانه از حال درهم و آشفتة اشق اس .برای چشم لیلی سرمه و زین .اس ..این بیـ .فرمـی
بسیار فخیم و استوار دارد .لفظ معشو بـه لیلـی و اشـق بـه مجنـون مـرتبط هسـ .کـه در
اصطالح ،محور همنشینی کالم اینگونه قرار دادن واژگان و ناصر زبانـی را «ل ّ ونشر» گفتـه
میشود .ضعناا شا ـر با آوردن واژگان «مجنون و لیلی» فرمی تلعیحی بـرای تـدا ی ،پـردازش
کرده اس..
بنا بر این گاهی شا ر برای ساخ .و شملپذیری اسلوب معادله از دیگر زیورهای شـعری
نیز بهره میگیرد و بدین واسطه کالم

مُتقن و استوار میگردد .الوه بر این شاخصهـا ،وزن

روضی هزج مثعّن سالم ،تمرار چهار رکن روضی مفا یلن ،برغنـای موسـیقی بیـ .افـزوده
اس..
دائــم انــدر آتــ

خــود اشــق دیوانــه ســوخ.

شعع محفـل را گنـاهی نیسـ .گـر پروانـه سـوخ.

(هعان )27 :1391
کلیم مدّ ی اس .که اشق دیوانه دائعاا در آت

خود در حال سوختن اس .و مصـرن دوّم

مثالی ینی و محسوس بر این ادّ اس .که شعع محفل اگر پروانهای را سوزاند گنـاهی نـدارد.
در محور افقی و یا همنشینی کالم تناسب واژگان «آت  ،شعع و پروانه» این اسلوب معادلـه را
فخیم تر جلوه دادهاس ..کلیم کاشانی در سـرودن ایـن سـروده ضـعن گـزین

وزن روضـی

«فا التن ،فا التن ،فا التن ،فا لن» یعنی بحر رمل مثعّن محذوف که یمی از اوزان پرکـاربرد
شعر فارسی محسوب میشود .آهنگی آرامبخ

و لحنی رفانی و تعثیلی برای برای سـرودهی

خود ابدان نعودهاس ..بطوریکه چنین گزینشی ،در وزن و آهنگ ،در تولید محتــوا و القـاء و
تلقین و انتقال محتـوا و درونمایة ایـن سروده ،به مخاطب ،مـؤنقـر و نتیجهبخ
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دخـــل بـــیجـــا ندهـــد غیرخجالـــ .انـــری

تیــــرکع با ــــث رســــوایی تیرانــــداز اســــ.

(هعان)38 :1391 ،
کلیم در مصرن اوّل مدّ ی اس .که دخل و درآمد بیمورد ،خجال.آور اس .و تنها سـود و
منفع .آن شرمندگی اس ..او این موضون را چون تیرکجی دانسته اس .که با هـدف نخـوردن
آن ،سبب رسوایی تیرانداز میشود.
قصد کلیم از بیان مصرن دوّم ینی و محسوس ساختن دیدگاه طـرح شـده در مصـرن اوّل
اس ..قبالا گفته شد که پایه و اساس اسلوب معادله بر تشبیه بنا شده اسـ .و هـمچنـین یمـی
دیگر از ارکان اسلوب معادله ،مرا اتالنقظیر یا تناسب اس .بهگونهای که کلـیم در مصـرن دوّم
با کاربرد «تیر و تیرانداز» در محور همنشینی کالم از تناسب بهره برده اس ..ضعناا این نمته هم
یادآور میشوم که بعضی از اسلوب معادلهها لق .و دلیلی بر طرح مفهوم مصرن اوّل اس .کـه
در اصطالح به چنین شگردی در زیورهای کالمی به «حسن تعلیل» تعبیر میشود .بنـا بـر ایـن
برای شملگیری فرم و صورت اسلوب معادله ،تناسب و حسن تعلیـل نقـ

مهـم و کـاربردی

دارند.
یمی دیگر از ناصری که در ایجاد فرم و صورت یک انر ادبی ،نقشی به سـزا ،دارد؛ وزن و
آهنگ اس .که در نقد فرمالیسم ادبی به آن بها و ارزش زیادی داده میشـود زیـرا کـه وزن در
القاء و انتقال محتوا به مخاطب جایگـاه واییـی را دارد و از دیـدگاه سـردمداران ممتـب ادبـی
فرمالیسم ،وزن و آهنگ اس .که سبب انتقـال و حتقـی سـاخ .محتـوا و درونمایـه مـیشـود.
گزین

وزن روضی «فا التن ،فعالتن ،فعالتن ،فعلن» یعنی بحر رمل مثعّن مخبون محذوف،

این القاء و انتقال را به آسانی انجام داده اس..
غـــم را کلـــیم ،شـــادی از بخـــ .خفتـ ـة ماســـ.

پیوســته دزد ،خــوشدل از خــواب پاســبان اســ.

(هعان)43 :1391 ،
ای کلیم کاشانی! شادی غم به خاطر بخ .و اقبال خفتة ماسـ .هعـانگونـه کـه شـادی و
خوشدلی دزد ،به خاطر خواب و غفل .پاسبان و نگهبان اس ..بنـا بـر ایـن در ایـن اسـلوب
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معادله ،غم را مانند دزد و بخ .خفته ،همچون خواب پاسبان و نگهبان پنداشـته شـده اسـ .و
شا ر برای طرح چنین تشبیهی ،اسلوب معادلهای زیبا را ساخته اس..
کلیم در مصرن اوّل اینگونه فرم و صورت پدید آورده اس.؛ بین واژگـان «غـم و شـادی»
رابطة تضاد وجود دارد و شا ر «بخ .خفته» را در مفهوم کنایی بدبخ .بـودن بـه کـار گرفتـه
اس .زیباتر اینکه در مصرن دوّم او با تناسبسازی در محور همنشینی کالم ،هنرمندانه واژگان
«دزد ،خواب ،پاسبان» را در کنار هم در خطق افقی کالم ،به کار گرفته اس.؛ بهگونهای کـه ایـن
مثال ،برای مخاطب جنبة ینیّ.بخشی و همچنین تدا یگری یک موضون اجتعا ی دارد.
البتقه ناگفته نعاند که این وی گی یمی از مؤلفههای مهم سبک هندی اس .که کلیم کاشـانی
هعواره در غزلیّات خود از آن بهره میگیرد دو نمتة مهمّ دیگر اینکه کلیم برای مضعونسـازی
از چنین مصادیقی که در زندگی روزمـرقة مـردم و اجتعـان وجـود دارد بـه کـار گرفتـه اسـ..
همچنین انتخاب وزن دوری «مفعولل فا التن //مفعولل فـا التن» ریـتم و آهنگـی دلنشـین بـه
وجود آوردهاس .بهطوریکه در نقد فرمالیسم ،انتخاب آهنـگ خـوش ،بـرای کـالم در میـزان
تأنیربخشی درون مایه به مخاطب ،ارزشی بای و بااهعّیّ .دارد.
مـــیشـــود اوّل ســـتعگر کشـــتة بیـــداد خـــوی

سیل دائـم بـر سـر خـود خانـه ویـران کـرده اسـ.

(هعان )56 :1391
در مصرن اوّل کلیم کاشانی مدّ ی اس .که اوّلـین کسـی کـه از ظلـم و سـتم ظـالم کشـته
میشود؛ خود آن ستعگر اس .و مصرن دوّم دلیل و استناد ادّ ای اوس .که سیل پیوسته ،خانـه
را بر سر خود خراب و ویران میکند .طرح چنین تصاویری سبب میشود تا خواننده هعـراه و
هعگام با نظر شا ر شود و با آوردن چنین مصداقی و نعونهای ،نظر و دیدگاه شـا ر را ب سـندد
یا قبول کلند .این شیوه یمی از شگردهایی اس .که کالم شا ر را ماندگار و ابـدی مـیکنـد .در
این بی ،.گروه واژگان «ستعگر ،کشته ،بیدار» و «سیل و خانه ،ویران» شبمههای معنایی زیبـایی
را طرح و تولید کردهاند.
همچنین حرفاضافة «بر» و واژة «سـر» کـه جنـاس نـاقص اختالفـی اسـ.؛ بـر آهنـگ و
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موسیقی بی .افزوده اس ..ضعناا بین دو واژة خوی

و خود رابطة متـرادف وجـود دارد .کلـیم

با کاربرد چنین شگردهایی فرمی از اسلوب معادله طراحی نعودهاس ..البتقه که شا ر با انتخـاب
وزن روضی مالیم «فا التن ،فا التن ،فا التن ،فا لن» یعنی بحر رمـل مـثعّن محـذوف کـه
یمی از اوزان پرکاربرد شعر فارسی محسوب میشود .آهنگی نرم و لحنی تعثیلی ،لطی

وآرام-

بخ  ،برای بی .ایجاد کرده اس..
بــا کــه گــردون ســازگاری کــرد تــا بــا مــا کنــد؟

بـــر مـــراد دانـــه هرگـــز آســـیا گردیـــده اســـ.؟

(هعان)60 :1391 ،
کلیم در طرح ساخ .فرم این اسلوب معادله از شگرد سؤال بهره بـرده اسـ .و در حـوزة
لم «معانی» هدف او از طرح این استفهام ،تفهیم و توجیه اس .و در ین تفهیم و توجیـه ،بـا
ذکر مثال و مصداقی بر فهعاندن موضون خود ،تأکید کرده اس..
مسلعاا گردون و روزگار یا سرنوش .با کسی سازگاری نمرده اس .که با ما نیز سر سـازش
داشته باشد .این قضیّه مثل این اس .که هرگز آسیا وفق مراد دانه نگردیده اسـ .و در نهایـ،.
چرخ

سنگ آسیا ،سبب خلرد و له شدن دانه شده اس..

بنا بر این گردون تیز ،اقب .مثل آسیا ،انسان را خلرد و له خواهد کرد با طرح چنین فرمی،
کالم شا ر پذیرفتی شده اس ..یمی از وی گیهای مهم ،در سبک هندی ،به ویـ ه در غزلیّـات
کلیم کاشانی این اس .که او هعواره به دنبال طرح مضامینی میگردد که بتواند برای مخاطب و
یا مخاطبین شعر خود محسوس و ینی نعاید که بهترین شگرد رسیدن به چنین قصدی ،طـرح
«اسلوب معادله» یا هعان تعثیل اس .که در یک بی .بیان میشود.
البتقه رابطهای که میان مصرن اوّل و دوم در اینگونـه شـگردها وجـود دارد ،رابطـة شـباه.
اس .و دیگر شگردهای کالمی ،از جعله تناسب که جایگاه تدا یگری دارد؛ به کعک اسـلوب
معادله میآیند .بنا بر این واژگان «دانه و آسیا» شبمهای از تناسب را به وجود آوردهانـد .ضـعناا
بین الفاظ «گردون و آسیا» نیز وجوه شباهتی چون چرخیـدن یـا چـرخ

و ...وجـود دارد کـه

مخاطب راح.تر با دیدن این واژگان ،صحنهای که شا ر تصویرسـازی کـرده اسـ .در ذهـن
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خود تجسّم میکند .انتخاب وزن «فا التن ،فا التن ،فا التن ،فا لن» یعنـی بحـر رمـل مـثعّن
محذوف ،آهنگی دلنشین و لحنی لطی

به وجود آوردهاس ..به شملی که ،مخاطـب از چنـین

آهنگ و لحنی ،لذقت ادبی میبرد.
چـــه غـــم اگـــر نشناســـی حـــقق وفـــای مـــرا

کــه هــیچ بــ .نشناســد حــقق بــرهعن چیســ.؟

(هعان )66 :1391
کلیم در مصرن اوّل مدّ ی اس .که اگر تو ،حقق وفاداری مرا نشناسی ،غعی نیسـ ..سـ
برای چنین ادّ ایی ،نعونه و مصداقی را نوان میکند و میگوید هعانطوری که هیچ بتی حـق
و حقو برهعن (روحانی و پیشوای برهعایی) را نعیشناسد.
بنا بر این اگر معشو حقق وفای اشق را نشناخ ،.مهمّ نیس ..قبالا گفتیم که طرح چنـین
ابیاتی در دورهی صفویّه در اصطالح بی« .مدّ ا مثل» میگفتهاند .آنچه این اسـلوب را فـرم و
صورت بخشیده اس .گروه واژگان «ب .و برهعن» اس .که به صورت تناسب ،ظهور یافتهانـد
الوه بر آن ،کلیم با تمرار لفظ «حق» بر موسیقی لفظی این اسلوب افزوده اس ..همچنین ایـن
اسلوب بر پایة «حسن تعلیل» فرمی تازه یافتهاس .چرا که با کـاربرد حـرف «کـه» مصـرن دوّم
دلیلی هنری و ادبی بر ادّ ای شا ر در مصرن اوّل اس..
پ

هرچه شا ر بتواند از شگردهای ادبی و هنری برای شملگیری اسلوب اسـتفاده کنـد،

صورت و فرم اسلوب او استوارتر و مستحممتر و ینیتر متجلقی میشود .ضعناا بـا نایـ .بـه
سفرهایی که کلیم کاشانی بـه سـرزمین هنـد داشـته او بـه خـوبی توانسـته اسـ .در شـمل و
فرمپذیری این اسلوب ازاصطالحات هندی بهره بگیرد .کوتاه سخن این که گاهی«حسن تعلیل»
به کعک اسلوب معادله میشتابد و بر اقنان مخاطب میافزاید و اسلوب معادلههایی که مبتنی بر
«حسن تعلیل» فرم یافتهاند زیبا و هنریتر به نظر میرسند .گزین

اوّلین و پرکـاربردترین وزن

شعر فارسی (وحیدیان کامیار ،و دیگران  )58 :1387یعنی بحر مجتثق مثعّن مخبون محذوف به
شمل «مفا لن ،فعالتن ،مفا لن ،فعلن» فرم آوایی بی .را شمل داده اس..
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مـــینعاینـــد ،بـــه انگشـــ .مـــه یـــد بـــه هـــم

ســوی ابــروی تــو میــل مــ ههــا بــیجــا نیســ.

(کاشانی ،کلیم )67 :1391
این بی .که اسلوب معادله یا «مدّ ا مثل» هس .بر پایـة حسـن تعلیـل فـرم یافتـه اسـ .و
حسن تعلیل ،سبب زیبایی ادبی و هنری این بی .گردیده اس ..مردم با انگش ،.گاه ید را بـه
هم نشان میدهند به هعین خاطر م ههای چشم معشو  ،ابروان کعـانی و محرابـی او را نشـانه
گرفتهاند .بنا بر این کلیم کاشانی با به وجود آوردن رابطة تناسب بین واژگـان «انگشـ ،.مـه ،و
ید» همچنین «ابرو و م ه» در حوزة بدیع ،توانسته ،بر تماپو و تحرقک ذهن مخاطب بیفزاید.
او در این اسلوب معادله ،تصویری زیبا و ادبی و بسیار عیق ،طراحی نعودهاس ..در نظـر
بگیرید که روز اوّل ماه قعری یا یمی از ا یاد اس .که مردم برای انبات و قطعی شـدن حلـول
آن ماه ،بر پش.بامها رفته و با نظقارة دقیق ،هالل را به همدیگر نشان میدهنـد حـال مـ ههـای
معشو نیز ،با انگشتان خود ،چهره و ابروی کعانی گونـة مـاه ماننـد معشـو را بـه مـا نشـان
میدهند .به یقین این رابطة شباه .در القاء و تلقین ایدهی شا ر بر مخاطب بسیار مؤنقر اسـ..
بنا بر این یمی از تصویرسـازی هـایی کـه هعـراه بـا بالغـ .و زیبـایی اسـ ،.طـرح اسـلوب
معادلههایی اس .که هعواره در غزلیّات کلیم کاشانی تزیین بخ

سرودههـای او اسـ ..ضـعناا

وزن پرتحرقک روضی «فا التن ،فعالتن ،فعالتـن ،فعلـن» فـرم آوایـی بیـ .را ،آرامبخـ

و

تسمین دهنده جلوه داده اس..
قطــــع امیــــد کــــرده نخواهــ ـد نعــــیم دهــــر

شــــاخ بریــــده را نظــــری بــــر بهــــار نیســــ.

(هعان )69 :1391
کسی که امیدش قطع شده نیازی به نعع.های روزگار ندارد برای پذیرش دیدگاه شـا ر و
همچنین برای محسوس نعودن این دیدگاه ،شا ر در مصرن دوّم مثال و نعونهای را برای القـاء
و تلقین نظر طرح کرده اس ،.هعانگونه که شاخة بریده شده از درخ .در انتظار بهار و زنـده
شدن به سر نعیبرد.
بنا بر این ،انسانـی که قطع امید کـرده و نیازی به نعع.های روزگار نـدارد ،هعانند شـاخة
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بریدة درختی اس .که به بهار نگاهی نعیدوزد .هعـواره تناسـب یـا مرا ـات النقظیـر ،یمـی از
شگردهای ناب .فرم اسلوب اس .و واژگان «امیـد ،نعـیم و دهـر» و «شـاخ و بهـار» در طـرح
صورت این اسلوب جایگاه باییی دارند و محور افقی کـالم شـا ر را از نظـر ادبـی و هنـری
تقویّ .کردهاند .ضعناا نظم بین ایستگاههای هجایی این بی .به شمل «مفعولل فـا التُ مفا یـلل
فا لن» یعنی دوّمین و پرکاربردترین وزن شعر فارسی ،بر غنـای موسـیقی بیـ .افـزوده اسـ..
(وحیدیان کامیار ،و دیگران)56 :1387 ،
دل را کــه باشــد آت ـ

شــوقی ،بــه غــم چــه کــار؟

آیینـــــة گداختـــــه جـــــای غبـــــار نیســـــ.

(کاشانی)69 :1391 ،
کلیم کاشانی در طرح موضون رفانی ،در مصرن اوّل که هرگاه در دل انسـان اشـق آتـ
شو و شق الهی وجود داشته باشد؛ جای غم و نگرانی نیس .مثالی ینی و محسوس و القاء
کننده آورده اس ..آیینهای که ذوب شده ،جایگاهی برای نشستن غبـار نـدارد ،بنـا بـر ایـن دل
سرشار از شق الهی ،همچون آیینهای گداخته اس .کـه هـیچ غبـاری را جـذب نعـیکنـد .در
مصرن اوّل ترکیب زیبا و هنری «آت

شو » تشبیه بلیغ اضافی اس .و پرس

به کـار رفتـه در

این مصرن جنبة «انماری» دارد و بین گروه واژگان «آیینه و غبار» تناسب به کار رفته اس..
بنا بر این شا ر تصویری زیبا از دل سرشار از شو الهی که هعانند آیینة گداختـه و بـدون
غبار اس.؛ با بهرهگیری از «تشبیه و تناسب» نگارگری کرده اس .و بدین واسـطه ،مخاطـب را
هعراه و هم نظر با خوی

ساخته اس ..ضعناا گزین

وزن روضی «مفعولل فـا التُ مفا یـلل

فا لن» به نام مضارن مثعّن اخرب ممفوف محذوف ،سازوکار آوایـی و هجـایی بیـ .را نظـام
بخشیده اس .و کالم شا ر را دلنشین و مؤنقر نعوده اس..
پایــــة دونــــان بــــود نــــزد ل یعــــان بلنــــد

خـــار ،ســـزاوار ،جـــز بـــر ســـر دیـــوار نیســـ.

(هعان)70 :1391 ،
از نظر کلیم انسانهای پس .و فرومایه که نزد ل یعان بلند و وایمقام میآیند؛ مثل بوتههـای
خاری هستند که تعالی و روج آن تا بایی دیوار بی

نیس .وجه شبه این تشبیه ،بـیارزش و

پس .بودن اس .زیرا که خار رویده بر سر دیوار ارزش و بهایی ندارد.
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اسلوب معادله ،یمی از راههای ساخ .تصاویر ادبی و هنری در شعر اس .و الوه بـر آن
اسلوب یمی از شیوههایی اس .که موضو ات ذهنی را به ینی تبدیل میکند و با آن مخاطـب
خود را قانع و اقنان میسازد .در فرم و صورت این اسلوب معادله ،واژگـان «دونـان و ل یعـان»
رابطة ترادف دارند و واژگان «بر و سر» جناس ناقص را به وجـود آوردهانـد در ضـعن ،گـروه
واژگان «خار و دیوار» در تناسب با موضون اصلی ارزش ادبی دارنـد و بـر وجـه ادبیّـ .شـعر
افزودهاند.
الوه بر اینها ،کلیم کاشانی بـا انتخـاب وزن دوری مناسـب «مفـتعلن فـا لن  //مفـتعلن
فا لن» یعنی بحر منسرح مثعّن مموف ممشوف بر غنای موسیقی بی .و اسلوب معادله افـزوده
اس ..بنا بر این فرم و یا صورت بهکارگیری ناصر زبانی و هنری اس .که سبب خلق و ابـدان
انر هنری و ادبی میشود و هرچه فرم یا صورت مستحمم و فخیم باشد انـر شـا ر ،مانـدگارتر
خواهد شد .وزن دوری «مفتعلن ،فا لن //مفتعلن ،فـا لن» یعنـی بحـر منسـرح مـثعّن مطـویّ
ممشوف ،بر ارزش موسیقایی بی .افزوده اس .زیرا که تمرار متناوب ارکـان روضـی ،سـبب
شده که هر مصران از این بی .را به دو نیم مصـرن تقسـیم شـود و هـمچنـین زوج و چهـارده
هجایی بودن هر مصرا ی ،املی بر تحرقک وزن این بی .شده اس..
هر کجـا سـامان فـزون تـر بهـره منـدی کعتـر اسـ.

تشــنه ز آب جــوی بــی

از ســیل ،کــام دل گرفــ.
(هعان)92 :1391 ،

به یقین هرکجا که چیزی بیشتر باشد؛ بهرهمندی از آن کعتر اسـ .مخاطـب در طـرح ایـن
دیدگاه معمن اس .در وهلهی اوّل بدون توجّه به مصرن دوّم دیدگاه شا ر را ن ـذیرد ولـی تـا
وقتیکه شا ر برای طرح خوی

مثالی ینی میآورد؛ مخاطب قانع شـده و نظـر شـا ر را هـم

میپذیرد و هم میپسندد او برای طرح خوی

اینگونه مثال آورده اس .که انسان تشنه ،از آب

جوی بیشتر بهره میبرد تا آب سیل.
اینجاس .که مخاطب از طرح دیدگاه شا ر قانع میشود و وجوه ادبی که در بیـ .بـه کـار
رفته ،سبب میشود تا مخاطب به اندیشه و تأمّل بیشتر پیرامون دیـدگاه اصـلی شـا ر ب ـردازد.
واژگان «فزونتر و کعتر» که تضاد هستند بر موسیقی درونی شعر انـر گذاشـتهانـد و موجبـات
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تأمّل مخاطب را فراهم آورده اس ..همچنین در محور همنشـینی کـالم ،واژگـان «تشـنه ،آب،
جوی ،سیل» تدا یگرمثال ینی نظر شا ر هستند این در حـالی اسـ .کـه بـین «آب جـوی و
سیل» نیز رابطة تضاد وجود دارد و همچنین «کام دل گرفتن» تصویری کنـایی اسـ .کـه کلـیم
کاشانی برای ارتقاء و تعالی این اسلوب معادله ،نگارگری کرده اس ..ضعناا نظم و انضباط بـین
ایستگاهها و خوشههای آوایی این بیـ .کـه بـه صـورت

() - U - ،- - U - ،- - U - ،- - U -

یعنی فا التن ،فا التن ،فا التن ،فا لن (بحر رمل مثعّن محـذوف) آمـده اسـ .لحنـی آرام و
مناسب با موضون طرح شده ،دارد.
شعله چون دست

قوی گـردد زبـونکلـ

مـیشـود

حــرص هرجــا غالــب آمــد لقعــه از ســائل گرفــ.

(هعان)92 :1391 ،
اویا واژة «دس ».در مصرن اوّل در مفهوم مجازی با القة آلیه به معنی قدرت به کار رفتـه
اس .و هعین زیور ادبی در حوزة صور خیال بُعد مجـازی بیـ .را گسـترش داده اسـ .و در
مصرن دوّم نیز «حرص لقعه را از دس .سائل گرف »..استعارة بالمنایـه از نـون انسـانانگـاری
اس .و قطب استعاری کالم شا ر را قوّت بخشیده اس..
بنا بر این کلیم اینگونه طرح موضون کردهاس .که انسان سفله ،چون قدرت

قوی گردیـد

سبب کلشتن دیگران خواهد شد؛ هعانگونه که هر کجا حرص و طعع غلبه یاف.؛ اقـل لقعـه
را از دس .گدا نیز خواهد گرف ..در مصرن دوّم لفظ «لقعه» میتواند مجاز با القة جزییـه در
نظر گرف ..مسلعاا کلیم کاشانی حرص و طعع که یمی از صفات زش .و مذموم نفسانی اس.
در این بی .سرزن

می کند .تأنیر وزن روضی فا التن ،فا التن ،فا التن ،فـا لن را در ایـن

بی ،.نعی توان نادیده گرف .و انتخاب چنین آهنگ و وزنی بر میزان تأنیرگذاری این تصویر بر
مخاطب ،مؤنر خواهد بود.
بِمـــن بـــیب صـــبوری ،حیـــرت دیـــدار مـــیآرد

چــو میــرد باغبــان ایــن نخــل ،بــرگ و بــار مــیآرد

(هعان )105 :1391
کلیم با بهکارگیری فعل امر ،مخاطب را تشویق و ترغیب میکند تا ریشة صـبوری را نـابود
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کند زیرا که با انجام چنین کاری سرگردانی و حیـرت دیـدار بـا معشـو را بـه ارمغـان آورده
میشود .هعانطوریکه به اصطالح امّهی مردم ،هرگاه ،باغبان بعیرد درختان نخل پر از برگ و
بار میشوند به نظر میرسد که این مصدا  ،بر باورهای وام دیل .دارد و در دورة صـفویّه و
سبک اصفهانی چنین اشاراتی به کرقات در سرودههای شا ران آن دوره ،دیـده مـیشـود .کلـیم
کاشانی برای طرحریزی این اسلوب از ناصر ادبی و زبانی زیر استفاده کرده اس..
ال ) بیب صبوری :با رویمرد اضافة استعاری یا اسـتعارة بالمنایـه تصـویری زیبـا و هنـری
خلق کرده و قطب کالم را ،استعاری نعوده اس..
ب) هعانگونه که اشاره شد فعل امر «بِمن» از نظر بیان بیشتر جنبة تشویق و ترغیب دارد.
ج) همچنین بین گروه واژگان «باغبان ،نخل ،برگ و بار» رابطة تناسـب یـا هعـان مرا ـات
النقظیر وجود دارد.
د) ضعناا همحروفی صام« .ب» و همصـدایی مصـوت بلنـد «آ» آهنگـی خـوش بـه بیـ.
بخشیده اس..
ه) همچنین انتخاب وزن روضی «مفا یلن ،مفا یلن ،مفا یلن ،مفا یلن» یعنی بحر هزج مـثعّن
سالم ،آهنگی خوش ،به آواها و هجاهای کالم شا ر داده اس .کـه مـیتوانـد بـرای مخاطـب،
املی جذقاب و جذبکننده ،باشد.
جــدا از کــوی تــو خــونم ســیل شــد چــه کــنم؟

کــــه مـــــرغ ،ایعنـــــی از پرتـــــو حـــــرم دارد

(هعان )108 :1391
کلیم کاشانی در مصرن اوّل فرم پرس

به وجود آورده اس .که به نظر مـیرسـد اسـتفهام

طرح شده بر جنبة جز و ناتوانی شا ر دیل .داشته باشد و مصرن دوّم نیـز مثـال و مصـداقی
برای دیدگاه شا ر در مصران نخس .اس..
با جدا شدن از کوی و سرزمین معشو خون و اشک چشم شا ر به سیل تبدیل شده اس.
و در این راستا او اجز و ناتوان اس ..او لق .این امر را در این دانسـته اسـ .کـه پرنـده بـه
واسطة حرم یار ،ایعنی را به دس .آورده اس ..بنا بر این کوی معشو بـرای شـا ر هـمچـون
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حرم یار اس .که امنیّ .و آسای

او را فراهم خواهد کرد .با کعی دقق .متوجّه خواهیم شد که

ناصرسازندة زیر ،فرم و صورت این اسلوب معادله را خلق کردهاند.
ال ) کوی :مجاز اس .با القة جزییه
ب) استفهام در معنی جز و ناتوانی به کار رفته اس..
ج) بین واژگان «مرغ و حرم» تناسب زیبایی وجود دارد.
د) ایستگاهها ،خوشههای آوایی و نظم هجاها ،آهنگی خاص به وجود آوردهانـد .وزن ایـن
بی« .مفا لن ،فعالتن ،مفا لن ،فعلن» بحر مجتثق مثعّن مجنون محذوف اسـ .و ایـن وزن از
پرکاربردترین اوزان شعر فارسی محسوب میشود.
میـــان زاهـــدان خشـــک کعتـــر اهـــل بینـــی

نـه هــر جـا اســتخوانی هسـ .مغــزی در میــان دارد

(هعان)110 :1391 ،
کلیم کاشانی اِبراز میدارد که در میان گروه زاهدان خشک و متعصّب کعتر ـارف حقیقـی
پیدا میکنی هعانگونه که هر استخوانی در میانه ی خود مغزی ندارد .کلیم بـرای سـاخ .ایـن
اسلوب از ناصر زیر استفاده کرده اس..
ال ) زاهد خشک :کنایه از افراد متعصّب اس..
ب) بین واژگان «استخوان و مغز» تناسب یا مرا اتالنقظیر وجود دارد.
ج) با بهکارگیری همحروفی صام« .ن» و همصدایی مصـوّت بلنـد «آ» نغعـة حـروف ،بـه
وجود آمده اس..
د) در ترکیب «زاهدان خشک» ضعن ترکیب دو ح ّ بینایی و یمسه و با ابدان ح آمیزی،
بر فرم و زیبایی بی .افزوده شده اس..
ه) وزن بی .مورد نظر هزج مثعّن سالم اس .که از تمرار چهـار رکـن روضـی مفـا یلن
تشمیل شده اس..
پَســــتی بخــــ .بلنــــدم ز ســ ـ هر دون اســــ.

زیـــر ســـقفی کـــه نگـــون اســـ .خعیـــدن دارد

(هعان)110 :1391 ،
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کلیم بدبختی خود را به س هر پس .و فرومایه نسب .میدهد هعانگونه که زیر آسعانی کـه
واژگون اس .خعیدن و خم شدن یزم اس ..ناصر زیر سبب شده اس .تـا فـرم و صـورت،
اسلوب معادله در بی .بای از فخام .و استواری بهرهمند گردد.
ال ) واژگان «پَستی و بلندی» با هم رابطة «تضاد» دارند.
ب) رابطة واژگان «پستی و دون» ترادف اس..
ج) لفظ سق

در مصرن دوّم ،بُعد استعاری کالم کلیم را تقویّ .کرده اس .به صورتی کـه

سق  ،استعاره از آسعان اس..
د) همچنین با توجّه به اصول ممتب فرمالیسم ،کلیم کاشانی با ساخ .ترکیـب پارادوکسـی
زیبایی «پستی بخ .بلند» از آشناییزُدایی بهره گرفته اس .بهطوریکه ،ایـن پـارادوک

سـبب

درنگ ،تأمّل و شگفتی مخاطب و زیبایی کالم شا ر شدهاس..
ه) وزن روضی بی .اخیر به صورت «فعالتن ،فعالتن ،فعالتن ،فعلـن» اسـ .کـه ریتعـی
مالیم و آرام دارد.
کــار ،بــر اهــل ســخن ،دهــر ز بـ

ســخ .گرفــ.

قفـــ

طـــوطی خـــوش لهجـــه ز آهـــن باشـــد

(هعان)143 :1391 ،
روزگار بر اهل سخن بسیار سخ.گیری میکند این موضون هعانند این اسـ .کـه طـوطی
شیرین سخن قفس

را از آهن محمم میسازند و ایـنگونـه رصـه را بـر او تنـگ و سـخ.

میگیرند .ابزارهای آشناییزُدایی و همچنین زیورهای ادبی و آوایی در ایجاد فرم و صـورت در
بی .بای به قرار زیر اس..
ال ) استعارة بالمنایه :دهر ،کار را بر اهل سخن سخ .گرف..
ب) کنایه :کار را بر کسی سخ .گرفتن :رصه را بر کسی تنـگکـردن و آزار و اذقیّـ .بـه
کسی رساندن.
ج) همچنین واژگان «سخ ،.قف  ،آهن و طوطی» با هم رابطة تناسـب یـا مرا ـاتالنقظیـر
دارند.
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د) مجاز :کاربرد لفظ لهجه به معنی گفتار بهگونهایکه لهجه جزیی از کالم و گفتار اس..
ه) تمرار واج «س» کالم شا ر را آهنگین جلوه داده اس..
و) وزن روضی رمل مثعّن مخبون محذوف ایستگاهها و خوشههای آوایـی منظقعـی را بـه
وجود آوردهاس..
ســـیاهروزی مـــا هـــمچنـــین نخواهنـــد مانـــد

شــــب ار دراز بــــود جــــاودان نعــــیمانــــد

(هعان)166 :1391 ،
کلیم کاشانی در طرح این اسلوب معادله ،مدّ ی اس .که ،بدبختی ما هعیشگی نیس .برای
آن مصدا و نعونهای ینی وضع کرده اس .بهطوریکه میگویند شب اگرچه طوینی باشد امّا
اقب ،.صبو طلون خواهد کرد و شب ماندگار نعیماند .بنا بر این شا ر بـرای القـای ایـنکـه
بدبختی ما هعیشگی نیس .این مثال را آورده اس .و فرم و صورت تعثیلـی بیـ .را قـویتـر
نشان داده اس..
همچنین در فرم این اسلوب معادله وامل زیر دخال .داشتهاند.
ال ) «سیاهروزی» کنایه از بدبختی و بیچارگی اس .که در ممتب ادبی فـرمالیسم ،یمـی از
ابزارهای بهرهگیری از «آشناییزدایی» تلققی میشود.
ب) واژگان «سیاه و شب» باهم رابطة تناسب را در محور همنشینی بی .به وجودآوردهاند.
ج) همچنین جزءِ «روز» در ترکیب «سیاهروزی» با واژة «شب» در تضاد اس..
د) بی .از وزن روضی «مفا لن ،فعالتُ مفا لن فع لن» بهرهمند اس..
حــرف را بــا صــرفه مــیگــو تــا کــدورت نــاورد

بــادهگــر ،خــواهی کــه صــاف آیــد ســر مینــا ببنــد

(هعان)167 :1391 ،
شا ر سفارش میکند که هعواره حرف و سخنی سنجیده ،بگو تا کینه و کدورتی ،در سُخن
تو نباشد هعانگونه که اگر شراب صاف و زیل میخـواهی یزم اسـ .سـر شیشـة شـراب را
محمم ببندید تا پ

از مدّتی آن شراب زیل شود .آنچه در فرم و صورت این اسلوب اهعّیّـ.

دارد به قرار زیر اس..
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ال ) «میگو» فعل امر مستعر اس .که بر مفهوم «هعواره و پیوسته بگو» دیل .میکنـد .در
گذشته برای ساخ .فعل امر از این روش استفاده میکردهاند( .می  /هعی  +بـن مضـارن فعـل
مورد نظر) که به آن امر مستعر میگفتهاند امّا امروزه این روش در ساختن فعل امر متروک شده
اس ..بنا بر این شا ر در مقایسه با دستور زبان امروز فارسی به نو ی هنجارگریزی تاریخی تـا
آرکائیک که به باستانگرایی تعبیر میشود ،دس .یازیدهاس..
ب) فعل «ناورد» به صورت مخفق
اس ..گویا این مخفق

به کار رفته اس .کـه شـمل اصـلی آن «نیـاورد» بـوده

بر تأکید و ایجاد آهنگ مؤنر اس ..البتقه مخفق

را میتوان فرایند زبانی،

در نظرگرف..
ج) بین گروه واژگان «باده ،صاف و مینا» رابطة تناسب وجود دارد.
د) انتخاب و گزین

وزن روضی «فا التن ،فا التن ،فا التن ،فا لن» لحن این سروده را

به صورت اندرزی و تعلیعی درآورده اس..
صــوفیان از ســینة روشــن بــه ُجــب افتــادهانــد

آری آری مـــرد را آیینـــه ،خـــودبین مـــیکنـــد

(هعان)179 :1391 ،
متصوّفه به سبب دلروشنی ،به خودپسندی میافتند هعانگونه که آیینه سـبب مـیشـود تـا
انسان با دیدن خودش در آن ،احساس تمبّر کند .مصرن دوّم این بی .مصدا و نعونهای بـرای
طرح دیدگاه شا ر در مصرن اوّل اس ..این اسلوب معادله با وامـل زیـر ،فرمـی ادبـی یافتـه
اس..
ال ) «سینه» مجاز از دل با القة محلقیّه :بهگونهایکه بُعد و جنبـة مجـازی کـالم شـا ر را
تقویّ .کرده اس .و مجاز در فرمالیسم یمی از ابزارهای ایجاد فرم و «آشناییزدایی» محسـوب
میشود.
ب) واژة « ُجب» در زبان ربی به معنی «خودپسندی» اس..
ج) شا ر لفظ «آری آری» در جایگاه قیدی برای تأکید بهکـاربردهاسـ .و از نظـر سـاختار
«مرکقب» اس..
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د) بین واژگان «روشنُ ،جب ،مرد و آیینه» در محور همنشینی کالم شا ر دارای رابطـة تناسـب
اس..
ه) انتخاب وزن روضی «فا التن ،فا التن ،فا التن ،فا لن» ایستگاه های آوایی کالم شا ر
را ،آهنگین کرده اس .بهطوریکه ،لحن این سروده جنبة اندرزی دارد.
جـــوش ســـودا را ـــالج از دیـــدةتـــر مـــیکـــنم

آب مــیریزنــد بــر دیگــی کــه از ســر مــیرود

(هعان)195 :1391 ،
این بی .بر پایه و اساس اسلوب معادله بنا یافته اس ..زیرا مصرن دوّم نعونهای ینی بـرای
الج سوداکردن از طریق اشک ریختن اس ..شا ر مدّ ی اس .که من برای الج شدّت سودا
از اشک بهره میگیرم این در حالی اس .بر سر دیگی کـه از جوشـیدن لبریـز شـده اسـ .آب
سردی می ریزند تا جوشیدن آن فروک

کند .اصویا در اسلوب هندی ،شا ران به ویـ ه کلـیم،

کوشیدهاند تا از سادهترین موضو ات ادّی ،مضامین نو و بدیعی را ابدان نعایند که الحق ،کلیم
کاشانی نیز از پ

این مضعونسازی به خوبی برآمده اس ..در این اسلوب بین گـروه واژگـان

«تر ،جوش ،آب ،دیگ و از سررفتن» رابطة تناسب وجود دارد .همچنین شـا ر بـا کـاربرد «را»
فکّ اضافه ،از هنجارگریزی نحوی یا دستوری بهره بردهاس ..این در حالی اس .که ما امـروزه
جای مضاف و مضافالیه را وض نعیکنـیم زیـرا موجـب هنجارشـمنی در قوا ـد دسـتوری
خواهد شد.
الوه بر این ها ،گزین
اسلوب را لطی

وزن روضی «فـا التن ،فـا التن ،فـا التن ،فـا لن» لحـن ایـن

و آرام جلوه داده اس ..در ضعن «سودا» یمی از اخـالط چهارگانـه وجـود و

طبیع .انسانی اس .که گاهی به « شق»« ،هوی و هوس»« ،وسواس» و «مالیخولیـا» نیـز تعبیـر
میشود .اصطالح «از سر میرود ».ترکیبی امیانه اس .که کلیم آن را در ایـن اسـلوب بـه کـار
گرفته اس .و در کعتر اسلوب معادلههای کلیم این وی گی به کار رفته اس..
واصــل ز حــرف ،چــون و چــرا بســته اســ .لــب

چــون ره تعــام گشــ .جــرس بــیزبــان شــود

(هعان)200 :1391 ،
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تصویری هنری و ادبی اس ..کلیم در مصرن اوّل اینگونه صـحنهسـازی کـرده اسـ .کـه
انسان واصل از چون و چرا گفتن لب خود را بسته اس .و مُهری از سموت بر لـب خـود زده
اس .و اسرار شق و مستی را فاش نعیکند .این ادّ ا هعانند این اس .کـه زنـگ کـاروان بـه
لق .اینکه کاروان به مقصد نهایی خود رسیدهاس.؛ انگار بیزبان میشـود و سـموت اختیـار
میکند.
بنا بر این مصرن دوّم مصداقی هعراه با حسن تعلیل برای ادّ ای طرح شـده در مصـرن اوّل
اس ..در مصرن اوّل ،لفظ «حرف» در معنی مجازی به معنی سخن به کار رفتـه اسـ .و مجـاز
یمی از ابزارهای اصلی «آشناییزدایی» در ممتب ادبی فرمالیسم اس..
همچنین بین الفاظ «حـرف ،چـون و چـرا» و «ره و جـرس» تناسـب وجـود دارد .ترکیـب
«بـیزبـان شـدن جــرس» نیـز مفهـوم کنــایی سـموتکـردن دارد کـه خــود مـیتوانـد نــو ی
«آشناییزدایی» باشد .کاربرد وزن روضی «مفعـولل فـا التُ مفا یـلل فـا لن» آهنـگ و لحنـی
ارفانه و اشقانه به این سروده بخشیده اس .و زبـان سـروده را نـرم و لطیـ

کـرده اسـ..

بحر روضی مضارن مثعّن اخرب ممفوف محذوف ،وزنی مناسب برای بیان ایدههـای رفـانی
اس..
در حقیقــ .تنــگدســتی مایــة دیــوانگی اســ.

در چعــن بیــد از غــم بــیحاصــلی مجنــون شــود

(هعان)203 :1391 ،
کلیم کاشانی برای تصویرسازی در بی .فـو ابتـدا ادّ ـا کـرده اسـ .کـه حقیقتـاا فقـر و
تنگ دستی موجب فراهم شدن دیوانگی خواهد شد .این موضون در حالی اسـ .کـه در چعـن
نیز درخ .بید به واسطة بینعر بودن به مجنون شهرت یافته اس ..یمی از شاخصهـای مهـمّ،
در سبک اصفهانی ساختن مضامین بمر و بدیع اس .که هعواره شا ران آن اسلوب میکوشـند؛
از مسائل و موضو ات ساده و پی

پـا افتـادهای کـه افـراد اجتعـان بـا آن رو بـه رو هسـتند؛

مضعونآفرینی کند به گونهای که مخاطبان با روبهرو شدن به آن مضـعون ،انگشـ .تعجّـب و
حیرت به دندان بگیرند و این مضعون بدیع ،تعجّب و شگفتی آنان را برانگیخته خواهد کـرد و
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کلیم نیز از اینگونه شا رانی اس .که مضامین بمر و دس .اوّل ،سبب تأمّل و درنگ مخاطـب شـعر
او ،میشود .مؤلقفههای زیر در ایجاد فرم و صورت این تصویر ادبی و هنری مؤنر بوده اس..
ال ) «تنـگدسـتی» کنایـه از فقـر و بیچـارگی اسـ .و کـاربرد کنایـه یمـی از ابـزارآیت
«آشناییزدایی» در ممتب ادبی فرمالیسم روسی محسوب میشود.
ب) بین واژگان «چعن ،بید ،بیحاصلی و مجنون» رابطة تناسب وجود دارد.
ج) بین دو واژة «دیوانگی و مجنون» از نظر زبانی رابطة ترادف وجود دارد که این خصیصه
در غزلیّات کلیم از بسامد باییی بهرهمند اس..
د) مصرن دوّم این سروده الوه بر اینکه مصداقی ینی برای ادّ ای شـا ر اسـ .از زیـور
«حسن تعلیل» نیز برخوردار اس..
ه) وزن روضی «فا التن ،فا التن ،فا التن ،فا لن» یعنی رمل مـثعّن محـذوف ،لحـن و
آهنگی لطی

و آرام به این تصویر شعری ،بخشیده اس..

و) الوه بر موارد گفته شده ،آنچه شعر شا ر را زیباتر نعوده اس .کاربرد آرایة ادبی ایهـام
تناسب اس ..نگاه کنید کلیم واژههای «بید و مجنون» را در محور همنشینی یا افقی مصرن دوّم
به کاربرده اس ..این در حالی اس .که واژة مجنون در زبان معیار بر دو معنی دیل .میکند.
ال ) مجنون به معنی دیوانه
ب) آنچه در این بی .استنباط میشود به لقـ .هـمنشـینی واژة مجنـون بـا بیـد در ذهـن
مخاطب واژة درخ .تدا ی میشود .حال به لق .کاربرد دو واژة «بید و مجنون» آنچـه مسـلم
به نظر می رسد قصد و هدف کلیم از کاربرد واژة مجنون ،معنی دیوانة آن لفـظ اسـ .و معنـی
درخ .بید مجنون از این لفظ دور میشود .بنا بر این کلیم به زیبایی توانسته اسـ .بـا کـاربرد
ایهام تناسب یعنی با ترکیب نعودن دو آرایة ادبی ایهام و تناسب فرم و صورتی ادبی و هنری به
سرودة خود ا طاء کند .یادآور میشوم که این اسلوب معادله الوه بر ایـنکـه بـر پایـة تشـبیه
شمل و فرم یافته اس ،.زیورهای ادبی دیگری چون کنایه ،تناسب ،حسن تعلیل و ایهام تناسب
بر زیبایی بی .افزودهاند.
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بلــی بــه خــاک فتــد میــوه چــون رســیده شــود

رســید هــر کــه بــه حــد کعــال ،خــواری دیــد

(هعان)204 :1391 ،
کلیم از شا رانی اس .که به خوبی از پ

تصویرسازی از طریق به کارگیری هنـر اسـلوب

معادله برآمده اس ..در بی .فو او مدّ ی اس .که هرک

که به حدّ کعـال و معرفـ .نهـایی

برسد یزم اس .که خواری و تواضع را درک کند هعانگونه که میوه وقتی به اصطالح پختـه و
رسیده می شود از درخ .جدا شده و به روی زمین و خاک میافتد .بنـا بـر ایـن شـا ر نشـان
پختگی انسان را در تواضع و فروتنی دانسته اس .و برای طرح این موضون به خوبی مثـالی را
که این طرح ینی و محسوس جلوه میدهد؛ برای مخاطب بیان کرده اس..
کاربرد اسلوب معادله در غزلیّات کلیم از بسامد باییی برخوردار اس .بهطوریکـه کـاربرد
اسلوب معادله یمی از مؤلقفههای سبک هندی و کلیم محسوب میشود .در ارزیـابی ایـن بیـ.
موارد زیر در فرم و صورت گرفتن تصویر هنری شا ر دخیل بوده اس..
ال ) بین واژگان «کعال و خواری» رابطة تضاد معنایی وجود دارد.
ب) «بلی» در مفهوم تأکید بهکاررفته اس .و نق

دستوری آن «قید» اس..

ج) حتقی بین واژگان «کعال و خاک» رابطة تضاد معنایی تصوّر میشود.
د) فعل «فتد» از مصدر افتادن به صورت کاه
این کاه
ه) گزین

یافته ،با حذف «ال» به کار رفته اس .و لق.

ر ای .وزن و آهنگ و تأکید در بی .بوده اس..
وزن روضی «مفا لن ،فعالتن ،مفا لن ،فعَلن» یعنی بحر مجتثق مـثعّن مخبـون

محذوف ،که یمی از پرکاربردترین اوزان شعر فارسی محسوب مـیشـود .بـر غنـای موسـیقی
سرودة شا ر افزوده اس .و طرح این موضون با انتخـاب آهنـگ و وزن شـعری تناسـب ویـ ه
دارد.
هعیشـــه قـــل در اصـــالح نفـــ

ـــاجز بـــود

کـــه پنـــد گـــوی ،بـــه دیوانـــه برنعـــیآیـــد

(هعان)217 :1391 ،
کلیم کاشانی مدّ ی اس .که هعیشه قل در اصالح و هدای .نف

امّاره ،ـاجز و نـاتوان
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اس ..او برای انبات نظر خود و همچنـین متقا ـد نعـودن مخاطـب خـوی  ،در مصـرن دوّم
مصداقی ینی ذکر میکند و فرمی ادبی به شعرش میبخشد بدینگونه که انسان پنـد دهنـده از
پ ِ انسان دیوانه و مجنون برنعی آید .در ارزیابی فرم و صورت ایـن بیـ .مـوارد زیـر حـائز
اهعّیّ .اس..
ال ) در محور همنشینی کالم بین واژگان « قل و دیوانه» رابطة تضاد وجود دارد.
ب) در مقابل «کسی برنیامدن» کنایه از جز و ناتوانی انجام کاری اس..
ج) پیشوند «بر» واژة قافیه محسوب میشود.
د) «نعیآید» ردی

فعلی اس .و یمی از ردی های مهمّ شعر فارسی ،ردی

فعلی اس..

ه) انتخاب وزن روضی «مفا لن ،فعالتن ،مفا لن ،فع لن» ریتم و آهنگی پویا و پرتحـرقک
به شعر بخشیده اس ..این وزن در ساخ .و القاء معنی و درونمایه بـه مخاطـب بسـیار مـؤنر
اس..
نخــل ایــن بســتان ز بــار خــوی

بایــد شمســ.

هـــیچکـــ

از زادة خـــود خیـــر در دنیـــا ندیـــد

(هعان)222 :1391 ،
این بی .نیز یمی از تصاویر زیبایی اس .که کلیم آن را هنرمندانـه نگـارگری کـرده اسـ..
نخل این بستان یزم اس .به واسطة بار و نعر زیادی که دارد بشمند هعانطـوری کـه در دنیـا
هیچک

از زادة خود خیر و منفع .ندیده اس ..این دیدگاه ،بر یأس و ناامیدی دیلـ .دارد و

یمی از اندیشه های فمری و فلسفی کلیم اس .که در سرودههای او میتوان دید .وزن روضی
«فا التن ،فا التن ،فا التن ،فا لن» آهنگی لطی

به سرودة شا ر بخشیده اسـ .و لحـن ایـن

بی .اندرزی و حِمعی اس..
ارزان فروخــــ .اشــــک ،متــــان شمســــ .مــــا

کـــای ز دســـ .طفـــل تـــوان رایگـــان خریـــد

(هعان)224 :1391 ،
این بی .تصویر زیبا و ادبی اس .که بر پایة اسلوب معادله و باف .معنایی یـا درونـی فـرم
یافته اس ..در باف .معنایی کلیم مدّ ی اس .که اشک ،شمس .ما که هعانند کاییی اسـ .بـه
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ارزانی فروخته اس .هعانگونه که کای را می توان از دس .بچه و طفل رایگان و مجّانی خرید.
باف .درونی این تصویر از ناصر زیر فرم گرفته اس..
ال ) بارت «اشک ارزان فروخ ».انسان انگـاری یـا تشـخیص ،کـه یمـی از قـویتـرین
ابزارهای «آشناییزدایی» در ممتب ادبی فرمالیسم محسوب میشود.
ب) «متانِ شمس ».ترکیب اضافة تشبیهی اس .که در بیـان بـه تشـبیه بلیـغ اضـافی تعبیـر
میشود به طوریکه کاربرد تشبیه نیز از ابزارهای ایجاد «آشناییزدایی» اس..
بحث «آشناییزدایـی» در نقـد فرمالیسـم از ارزش بـاییی برخـوردار اسـ .بـهطـوریکـه
«آشناییزدایی» یمی شعارهای اصلی و اصول مهمّ این ممتب ادبی به شعار میآید.
ج) واژگان «متان و کای» باهم رابطة ترادف دارند.
د) بین گـروه واژگـان «فروخـ ،.متـان ،کـای ،رایگـان و خریـد» شـبمهای از تناسـب یـا
مرا اتالنقظیر وجود دارد.
ه) بین واژگان فعلی «فروخ .و خرید» رابطة تضاد وجود دارد که در بدیع کـاربرد چنـین
تضادّی ،به تضادّ سلب تعبیر میشود .تضادّ سلب تضادی اس .که رابطة تضـاد ،بـین دو فعـل
وجود داشته باشد و از زیباترین نون تضاد ،محسوب میشود.
و) وزن روضی« ،مفعولل فا التُ مفا یلل فا لن» مناسب موضون طرح شده در بی .اسـ.
و این وزن یعنی بحر مضارن مثعّن اخرب ممـوف مخـدوف از دوّمـین و پرکـاربردترین اوزان
شعر فارسی تلققی شده اس..
نبســـته اســـ .کــ

راه چـــاره بـــر غـــم شـــق

بـــه روی ســـیل چـــه ســـود ،ار درِ ســـرا بنـــدم؟

(هعان)256 :1391 ،
هیچک

راه چاره را بر غم شق نبسته اس .هعانگونه که اگر خانه را به روی سیل ببندیم

سود و منفعتی ندارد .مصرن دوّم مثال ینی برای مصرن اوّل اس .و راه چاره را بر غـم بسـتن،
مثل این اس .که درِ خانه را به روی سیل ببندیم .استفهام مصرن دوّم از نون انماری اس .و بر
مفهوم نفی دیل .دارد.
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آنچه مهمّ به نظر میرسد این اس .که کلیم در طرح مثالهای ینی و محسوس در مصـرن
دوّم ،بیتی که اسلوب معادله دارد ،کوشیده اس ،.استفهام انماری به کار ببرد که کاربرد اینگونه
مصادیقی هعراه با استفهام در نون خود بینظیر اسـ ..هـمحرفـی واج «س» موجـب شـده تـا
نغعهی حروف یا واج آرایی به وجود آید که در ارتقاء موسیقی شعر نق

بسزایی دارد .گزین

و انتخاب وزن روضی «مفا لن ،فعالتن ،مفا لن ،فع لن» با طرح موضون مورد نظر شـا ر ،در
این اسلوب تناسب و سازگاری دارد.
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نتیجه
با بررسی فرم و صورت اسلوب معادلههـای بـهکارگرفتـه در مجعو ـة ( )590غـزل کلـیم
کاشانی به نتایع زیر دس .یافته شد.
1ـ اسلوب معادله های کلیم کاشانی از نظر زبـانی و ادبـی از فخامـ .و اسـتواری ویـ های
برخوردارند.
2ـ در اغلب اسلوب معادله های کلیم کاشانی الوه بر تشبیه ،آرایة ادبی تناسب یا مرا ـات
النقظیر بهکاررفته اس .که کاربرد این آرایة ادبی سبب تدا ی معانی مورد نظر شا ر شده اسـ..
الوه بر آن ،این زیور بدیعی سبب تماپوی ذهن مخاطب میشـود و از طرفـی دیگـر کـاربرد
تناسب یا هعان مرا اتالنقظیر موجبات موسیقی معنوی بی .را به وجود میآورد.
3ـ کلیم متعایل اس .که به اسلوب معادله های خود فرمی استفهامی بدهد به این شمل کـه
گاهی در مصرن اوّل و گاهی در مصرن دوّم بارات خود را در قالـب جعلـهای سـؤالی طـرح
میکند که بیشتر آنها بر پایة انمار و گاهی تأکید فرم و صورتی جذاب شمل گرفتهاند.
4ـ یمی از مؤلقفههای اساسی در غزلیّات کلیم کاربرد اسـلوب معادلـه در قالـب یـک بیـ.
مستقل اس .که در باف .و تاروپود غزل برای انبات و گسترش دیدگاه خود به کاربرده اس..
5ـ اوزان روضی اسلوب معادلههای کلیم کاشانی از تحرقک وی های برخوردارند و گزین
اوزان روضی مناسب با درونمایههای آن بی ،.کاربـرد اسلوب معادلههــای کلـیم را معتـاز و
برجسته نعوده اس..
6ـ اسلوب معادله های کلیم کاشانی از تصاویر ادبی و هنری محسوب میشوند که در باف.
آنها از ابزارهای «آشناییزدایی» از قبیل تشبیه ،استعاره ،کنایه و مجاز و ...استفاده کرده اسـ .و
چنین اسلوب معادلههایی مخاطب را به تأمّل و درنگ و حتقی ا جاب وا میدارد.
7ـ اسلوب معادله ،یمی از راههای ینی ساختنِ دیدگاههای ذهنی شا ر اس..
8ـ کلیم کاشانی اسلوب معادله را برای انبات نظرات ادبـی ،حمعـی ،فلسـفی ،رفـانی و...
خود بهکارگرفته اس..
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9ـ اسلوب معادلههای کلیم کاشانی از وی گی سهل معتنع بهرهمند هستند و هعـین وی گـی
یمی از رموز ماندگاری کالم شا ر پ

از گذش .چندین قرن شده اس .و بـر میـزان زیبـایی

ادبی سرودههای او افزودهاند.
10ـ یمی از رویمردهای اسلوب معادلهی کلیم ،حسن تعلیل اس .که در بعضی از اسـلوب
معادلههای ساخ .ذهن خلقا کلیم این زیور بدیعی که بر پایة تشبیه استوار اسـ ،.بـهکاررفتـه
اس..
11ـ ارزش اسلوب معادلههای کلیم کاشانی ،در جلب توجّه مخاطب اسـ .بـهگونـهایکـه
اسلوب معادلههـای او ،چمیـدهی دیـدگاههـای خـاصّ اوسـ .کـه از قـدرت تلقـین زیـادی
برخوردارند.
12ـ کلیم کاشانی برای بهکارگیری و ساخ .اسلوب معادله در غزلیّات خوی  ،از سـوّمین
وزن پرکاربرد شعر فارسی «فا التن ،فا التن ،فا التن ،فا لن» به میزان سی و دو درصد بهـره
گرفته اس..
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