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چکیده
این پژوهش قصد دارد که میزان و نقش کاربرد دو صنعت ارسالالمثل و تمثیل را در دیوان اشعار کلیم کاشانی از شاعران معررو
سبک هندی بررسی کند .ارسالالمثل و تمثیل از جمله صنایع ادبی هستند که در سبک هندی بره سربک کراربرد زیراد بره صرور
ویژگی سبکی درآمدهاند ،کلیم کاشانی در اشعار خود کوشیده است تا با استفاده از عناصر بیانی و بهویژه ارسالالمثرل و تمثیرل برر
حسن تأثیر و زیبایی کالم خود بیفزاید .از این رو ،در این پژوهش که به شیوة توصیفی -تحلیلری انارام پریرهتره ،بسرامد ایرن دو
صنعت ادبی نسبت به آرایه های دیگر و نیز سهم آنها در کل دیوان وی بررسی و واکاوی شده است .در پایان بر اساس نمونههرای
آماری جایگاه این دو صنعت در دیوان شاعر به تفکیک نشان داده شده است .نتیار ایرن پرژوهش نشران از آن دارد کره صرنعت
ارسالالمثل در دیوان اشعار کلیم کاشانی بیشترین میزان کاربرد را نسبت به آرایههای دیگر دارد و شراعر از ایرن صرنعت بیشرترین
بهره را جسته است.
کلیدواژهها :کلیم کاشانی ،سبک هندی ،تمثیل ،ارسالالمثل
مقدمه
سبک هندی به کاربرد گستردة تمثیل و ارسالالمثل مشهور است ،این دو صنعت به دلیل کاربرد گسترده به صور
در این دوره قرار گرهتهاند .بارزترین و مشهورترین شیوة مضمونسازی و به عبار

ویژگی سربکی

دیگر شگرد کار در سبک هندی ،نقرک زدن از

ظاهر به باطن و برقرار کردن ارتباط بین محسروس و نامحسروس اسرت .شراعر در سربک هنردی تروجهی خاصری بره عناصرر و
پدیدههای طبیعی و اشیاء و آداب و رسوم و عادا
از مشاهدا

و مصطلحا

جامع خویش دارد .این توجه خاص به شکلِ استخراج مضمون

انسانی در طبیعت و جامعه و اشیاء محیط شاعر ،بروز میکند .در واقع در این سبک ،شاعر همچون حضر

و شاید باالتر از او ،زبان هم موجودا

را میههمد و هم موجودا

قالک شعر در سبک هندی تکبیت است نه غزل ،منتها این ابیا

سرلیمان
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دیگر با تمثیل یا رابطه لف و نشری متناظر 6با تشبیه مرکک ،آن را محسوس کنند .هم هنر شاعر در این مصرا اخیر است؛ یعنری
در مصراعی که باید معقول را محسوس کند و هر چه رابط بین دو مصرا هنریتر و منسرامترر باشرد ،بیرت دلنشرینترر اسرت
(شمیسا .)613 :6716 ،یکی از عناصر پر کاربرد در این سبک ارسالالمثل و تمثیل است که نسبت بره سربکهرای پیشرین کراربرد
گستردهتری دارد و در این بین کلیم کاشانی هم از به کاربردن این صنایع ادبی در دیوان اشعار خویش خودداری نکرده است.
در این پژوهش که به شیوة توصیفی -تحلیلی اناام گردیده است ،سعی بر آن شد تا دو صنعت ادبی ارسرالالمثرل و تمثیرل در
دیوان اشعار کلیم کاشانی ( 3113بیت) مورد بررسی قرار گیرد .ابتدا کل ارسالالمثلها و تمثیال

دیوان شاعر اسرتخراج گردیرد و

در مرحل بعد به تقسیمبندی این صنایع ادبی و ذکر شاهد مثالهایی و تحلیل چنرد نمونره در هرر مرورد پرداختره شرد .در پایران
براساس نمونههای آماری ،نتایج بهدستآمده از لحاظ تعداد و بسامد دو صنعت ارسالالمثل و تمثیرل در قالرک جردول و نمرودار
نشان داده شد .بنابر نتایج پایانی این پژوهش ،کلیم کاشانی در اشعار خویش بیشتر از صنعت ارسالالمثل بهره برده است.
 -1نظری اجمالی به شرح حال و سبک کلیم کاشانی
ملکالشعرا میرزا ابوطالک کلیم کاشانی مشهور به «طالبای کلیم» که او را «خالقالمعانی ثانی» خواندهاند ،از شاعران معررو

سردة

یازدهم هاری است .اصل او را بیشتر ترکرهنویسان از همدان دانسته و گفتهاند کره چرون در کاشران اقامرت داشرت ،بره کاشرانی
معرو

شد .وی دانشهای زمان را در کاشان و شیراز آموخت و هم در آغاز جوانی در عهد پادشاهی جهانگیر ( )6364-6373بره

هند رهت و مالزمت شاهنواز خان اختیار کرد که در خدمت ابراهیم شاه ثانی عادلشاهی ،والی بیااپور بره سرر مریبررد و بنرابراین
نخستین مأمنی که ابوطالک در هند یاهت بیااپور دکن بود (صفا.)6636/1 :6714 ،
کلیم کاشانی شاعر پر سخن بود .مامو اشعار او را تا  24333بیت نوشتهاند ،ولری آنچره از آن براقی مانرده اسرت ،در حردود
 3113بیت بیشتر نیست .اگر آن را با ظفرنامه شاهاهانی او که پانزده هزار بیت است یک جا نهریم ،همران یرا انردکی بیشرتر از آن
میشود ،که گفتهاند .نظری به کلیا

آثار کلیم نشان میدهد که او در هم انوا شعر طبع آزمایی کرده است ولی مهار

و شهر

او در غزلسرایی است (همان .)6631 :همانگونه که شبلی نعمانی در این باره میگوید« :شیوة خاص او در غزل مضمونبنردی یرا
معنیآهرینی و خیالباهی است» (نعمانی .)616 :6711 ،کلیم در مثنرویهرا زبرانی سراده و گراه دور از انسراام و اسرتواری دارد و
واژه های هندی را هر جا که ذکر حرههها ،صنعتها ،منظرهها ،گیاهان ،گلها و درختان الزم برود بره کراربرده و در ایرن راه بسری
بیشتر از دیگر شاعران پارسیگوی که به هند رهتهاند اثرپریری خود را از آن سرزمین و زندگی کردن در آناا نشان داده است.
وی همین زبان ساده را در قصیدههای خود نیز به کار داشته لیکن در این مورد سر و کارش با آهرینش مضمونهرا و تعبیررا
خیالی و استعاری در بیانی نزدیک به زبان گفرت و گوسرت ،خرواه در مردش و خرواه در بیران حراال

روحری خرود و خرواه در

وصفهای طبیعی .مبالغههای کلیم در قصیدهها خاصه آناا که سخن از ستایش پادشاه باشد کمسابقه است .اما همچنان که گفتریم
مهار

و شهر

عالمگیر کلیم در غزلهای اوست که در آنها زبان ساده و گفتاری روان و سخنی استوار را با مضمونهرای غالبرا

تازه و معنیهای بدیع و ناگفته که از اندیشههای غنایی و حکمی و اجتماعی برخاسته است ،همراه کرد .اما این زبان سراده و روان
او در غزلهایش بیشتر از انوا دیگر شعرهایش واژههای برگزیده و محکم و خوشتراش دارد.
وی در ارسالالمثل یا آوردن مصرا ها و بیتهایی که حکم «مثل» داشته باشد ،بسیار تواناست و اگرچه این هنر در عهرد وی ویرژة
او نبود اما کلیم و چند تن دیگر در این هنرنمایی مهار خاص دارند (صفا .)6631/1 :6714 ،او در شعر خود از انوا عناصرر بالغری
استفاده کرده است که از جمل این عناصر ،تمثیل و ارسالالمثل است که به علت کاربرد زیاد به یک ویژگی سبکی مبردل شرده اسرت.
علت آن هم میتواند این باشد که شاعر سبک هندی با آوردن تمثیل و ارسالالمثل سعی دارد به کالم خود قوّ
از آن برای پیشبرد اهدا

و استحکام ببخشد و

خود در اشعارش استفاده کند که در این میان کلیم کاشانی این صرنایع ادبری را بره بهتررین نحرو در دیروان
1

objective correlative
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اشعار خود در معرض دید همگان قرار داده است .در زیر به بررسی تک تک این صنایع ادبی پرداخته میشود.
 -2تمثیل
تمثیل یکی از خصیصههای برجسته در سبک هندی به شمار میرود که بسامد استفاده از این صنعت در شعر شاعران سبک هنردی
بیشتر از دیگر سبکهاست .شاعر سبک هندی با آوردن تمثیل سعی دارد به کالم خود قوّ
کلیم کاشانی این صنعت ادبی را در البهالی ابیا

و استحکام ببخشرد کره در ایرن میران

خویش گناانده است .تمثیل در معنای اخص آن شامل تشربیه تمثیرل ،اسرتعاره

تمثیلیه و داستان تمثیلی است که کلیم کاشانی هقط از دو صنعت تشبیه تمثیل و استعارة تمثیلیه بهره برده است و داستان تمثیلی در
اشعار او یاهت نشد.
 -2-1تشبیه تمثیل
شود ،یاد شده ،نقدالشعر قدام برن جعفرر اسرت کره آن را از

یکی از قدیمیترین مواردی که از مفهوم تمثیل بیآنکه به این اشار
جمل اوصا

«ائتال

لفظ و معنی» قرار داده و گفته است و آن عبار

از این است که شاعر خواسته باشد به معنایی اشار

کنرد

و سخنی بگوید که بر معنایی دیگر داللت کند ،اما آن معنای دیگر و سخن او ،مقصود و منظور اصرلی او را نشران دهرد (شرفیعی
کدکنی .)31 :6731 ،عبدالقاهر جرجانی بر این عقیده است که تمثیل آن است که وجهشبه با نوعی تأویرل و تویریب بدسرت آیرد
(جرجانی .)13 :6733 ،تفتازانی در مفتاشالعلوم خود در باب تعریف تشبیه تمثیل چنین بیان میکنرد« :تشربیهالرری وجهره وصرف
منتز من متعدد ای :أمرین أو امور» (تفتازانی .)117 :6422 ،که تأکید او بر این است که وجه شبه در تشبیه تمثیل از امرور متعردد
انتزا شده باشد .خواجه نصیرالدین طوسی «تمثیل را با نام استدالل میخوانند و استدالل را چنان میدانند که از حال یک شبیه بره
حال دیگر شبیه دلیل سازند» (طوسی .)134 :6721 ،شایان ذکر است که بعضی از نویسندگان بالغرت تمثیرل را از جملره اسرتعاره
میدانند که از آن جمله (کاشفی سبزواری )631 :6713 ،و (شمس قیس )763 :6737 ،هستند.
1

ولی آنچه بیشتر بالغیون در باب تشبیه تمثیل بدان معتقدند ،این است که وجه شبه در آن برداشت شده از چند چیز باشرد .برا
توجه به مطالبی که گفته شد می توان دریاهت که تشبیه تمثیل آن است که در آن وجره شربه برداشرت شرده از چنرد چیرز باشرد و
همچنین در آن ،مشبه مرکک عقلی و مشبهٌبه مرکک حسی باشد و ادا

تشبیه در آن گاه ذکر شود و گاه نه .کلریم کاشرانی از ایرن

صنعت در اشعار خویش بهره برده است به گونهای که بسامد این صنعت در دیوان شاعر  1/1درصد است (ر.ک :جدول شمارة.)6
برای آشکار شدن بهتر مویو به مثال زیر توجه نمایید:
همچو طاووس که پُر زینت و کرم پررواز اسرت

هر که خودبین و خودآرا ،ز هنرر محرروم اسرت

(کلیم کاشانی)71 :6713 ،
در این بیت شاعر شخص خودبین و خود آراء را که یک امر مرکک و معقول است به طاووسی که پر زینت و کم پررواز باشرد
که یک امر مرکک و حسی است ،تشبیه نموده است و ادا

تشبیه «همچون» را ذکر کرده است .وجه شربه برداشرت شرده از ایرن

تشبیه ،محروم بودن و به گونهای عیک و نقص داشتن است که یک امر معقول است .شاعر در ایرن بیرت بره زیبرایی یرک هیرأ
مرکک و معقول را به یک هیأ

مرکک و حسی تشبیه نموده است و بیت جنبه یربالمثل دارد .در جای دیگر کلیم کاشانی چنین

آورده است:
دنرری را پرررایرررره بررراالترررر نررهرررادن

بررره دیررروانررره برررود شرمرشریرررر دادن
(همان)436 :

شاعر در این بیت ،درجه و مقام باال دادن به انسان پست را به شمشیر دادن به دست هرد دیوانه تشبیه نموده است که تشربیه مرا
تمثیل بوده و بیت جنب ارسالالمثل به خود گرهته است و از طر
زیان آور شدن ،است که خود یک امر مرکک و معقول است.

دیگر وجه شبه نهفته در این تشربیه ،مرتکرک کرار خطرنراک و
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نمونههای هراوانی از این مورد یاهت شد که در زیر به ذکر چند مورد بسنده شده است( :کلیم کاشرانی)26/63( - )3/7 :6713،
 (- )733/67( - )711/3(– )713/27( - )713/2(– )274/4( - )613/2( - )624/1( - )667/2( - )41/1( - )73/64( - )71/3(- )413/22( - )411/6( - )444/3( - )471/1( - )476/61( - )476/61( - )476/63(– )423/66( - )731/26( - )734/4
(- )131/1( - )137/62( - )147/2( - )146/64( - )131/1( - )131/1( - )433/21( - )413/27( - )436/66( - )413/26
(.)116/66( - )131/6( - )131/3
 -2-2استعارۀ تمثیلیه
یکی از عناصر بالغی که به نحوی زیر ماموع تشبیه تمثیل قرار میگیرد ،استعارة تمثیلیه است .استعاره را بره اعتبرار آنکره وجره
جامع بسیط یا مرکک باشد ،به استعارة تمثیلیه و غیر تمثیلیه تقسیم میکنند (تقوی .)636 :6717 ،استعارة تمثیلیه بدین گونره اسرت
که دو مویو یا دو حالت را که از امور متعدد گرهته شده ،در نظر میآورند و یکی از آن دو را به دیگری تشبیه مریکننرد آن گراه
کالمی که بر مشبهٌبه داللت دارد بر زبان میآورند و مقصودشان از آن همان مشبه است .چون این نو استعاره حالت ترکیبری دارد
آن را مرکک میگویند و از آناا که به عنوان تمثیل و «مثل» از آن استفاده میشود آن را تمثیلیه میخوانند (صادقیان.)613 :6736 ،
شمیسا در تعریف استعارة تمثیلیه چنین آورده است که «مشبهٌبه مرکبی است که حکرم مثرل را داشرته باشرد» (شمیسرا:6711 ،
 .)236شایان ذکر است که هرگاه استعاره تمثیلیه مشهور و در بین عامه مردم شهر
عبار

سادهتر استعارة تمثیلیه آن است که مشبه از جمله حر

داشته باشد به صور

«مثل» ذکر میشود؛ بره

و مشبهٌبه ذکر میشود که این مشبهٌبه ذکر شده جنب «مثل» به خود

گرهته است .بالغیون در بعضی موارد استعاره تمثیلیه با کنایه را ذیل یک عنوان آوردهانرد و چره بسرا جملرهای کره تحرت عنروان
استعاره تمثیلیه ذکر گردیده است ،کنایه هم است .بسامد این صنعت در شعر کلیم کاشانی 7/1درصد است .برای مثال کلیم کاشانی
میسراید:
برریاختیررار مرریبررردم اشررک ،چررون کررنم

خاشاک سیررل را نرتروانررد عرنرران گرهرت
(کلیم کاشانی)32 :6713 ،

در این بیت در مصر دوم «عنان گرهتن خاشاک از سیل» استعاره تمثیلیه از «نگه داشتن» است .چون اوال عنان گررهتن خاشراک
از سیل در معنی اصلی خود به کار گرهته نشده است و ثانیا در عالم واقع هم چنین امری امکانپریر نیست و از سوی دیگر مشبهٌبه
ذکر شده جنبه «مثل» دارد .نمونه دیگر از این نو :
ای خداونرردی کرره از نیررروی اقبرررال بلنررد

چرخ را از کهکشان ،قدرِ تو خط بر سرر کشرید
(همان)221 :

در این بیت «خط بر سر کشیدن» استعارة تمثیلیه است از «نادیده گرهتن» .چون این امر برای قدر در نظر گرهته شده است و در
عالم واقع امکان پریر نیست .نمونه دیگر از این نو در دیوان شاعر:
ز برررس بررررر رهرتررره ایررررن ایررروان واال

بررره گِررل خرورشریرد انرردود است برنررا
(همان)432 :

در این بیت «خورشید به گل اندودن» استعارة تمثیلیه است از «عمل بیهوده و عبث اناام دادن» و این جمله جنب مثلری هرم بره
خود گرهته است.
نمونههای دیگر از استعارة تمثیلیه در دیوان کلیم کاشرانی( :کلریم کاشرانی- )211/1( - )221/66( - )61/2( - )67/3 :6713،
(- )413/7( - )411/3( - )413/1( - )432/63( - )432/63( - )433/61( - )413/63( - )421/3( - )733/6( - )713/22
(.)133/6
 -2-3اسلوب معادله
اسلوب معادله یکی از دیگر صنایعی است که بعضیها به دلیل شباهت نزدیک با تمثیل ،آن را تمثیل مرینامنرد ،ولری آنچره مسرلم
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است ،این است که اسلوب معادله اصطالحی است که دکتر شفیعی کدکنی ساخته است؛ چون با ارسالالمثل و یا هر نرو مصررا
حکمتآمیزی که بتواند جای «مثل» را بگیرد ،اشتباه نشود ،و استعمال آن در شعر شاعران سبک هنردی بره گونرهای اسرت کره بره
عنوان یک ویژگی سبکی درآمده است .اسلوب معادله این است که دو مصرا کامال از لحاظ نحوی مستقل باشرند و هریح حرر
ربط یا شرط یا چیزی دیگری آنها را حتی معنا هم مرتبط نکند .در صورتی که در اغلک مواردی که بره عنروان تمثیرل ذکرر شرده
است ،این استقالل نحوی مورد بحث و توجه قرار نگرهته است (شفیعی کدکنی .)17 :6731 ،شایان ذکر است چون تعریف خاص
و جدا برا ی اسلوب معادله ذکر گردیده است ،این مبحث جدا و تحرت عنروان مویرو خراص از تمثیرل آمرده ،اگرچره اسرلوب
شاخهای از تمثیل است.
اسلوب معادله به صور

یک معادله در دو طر

بیت نمایان است و حالتی چون لف و نشر در دو سوی بیت اجررا مریکنرد.

کلیم کاشانی به عنوان شاعر برجسته در سبک هندی از این صنعت در دیوان اشعار خویش بهرره بررده اسرت ،بره گونرهای کره از
مامو  361بیت آرایهدار در صنعت ارسالالمثل و تمثیل 43 ،مورد مطابق با  1/1درصد را بره خرود اختصراص داده اسرت (ر.ک:
جدول شمارة .)6برای مثال کلیم کاشانی آورده:
زخرم مرررهمگیرر از چاک گررریبران برهتر اسرت

پای بیکفش از سری کآید به سامان بهترر اسرت

(کلیم کاشانی)71 :6713 ،
شاعر بیت را به صور

یک معادله آورده است و به گونهای مصر اول در مصر دوم نمایان است ولی هیح ارتباط نحوی بین

دو مصر وجود ندارد و هر مصر به گونهای مستقل ذکر شده است .در این بیت پای بی کفش و زخم مرهمگیرر در یرک طرر
معادله و سامان آمدن سر با چاک گریبان در طر

دیگر معادله قرار میگیرند .بیت حالت لف و نشری به خود گرهته است .نمونره

دیگر از این نو :
تشنه چون یک جرعه خواهد کوزه و دریا یکیسرت

گر به قسمت قانعی بیش و کرم دنیرا یکیسرت

(همان)17 :
در این بیت قسمت و تشنه در روبروی هم و بیش و کم دنیا با کوزه و دریا در طر
بیت از لحاظ نحوی کامال مستقل از هم هستند و هر مصر به صور

دیگر در مقابل هم قررار مریگیرنرد و دو

جداگانه معنی و مفهوم خود را میرساند .نمونره دیگرر در

دیوان شاعر:
یک شهرِ سنگدل را یک سخت جان بس اسرت

جایی که صد خدنگ 2برود یک نشران برس اسرت
(همان)73 :

شاعر در ایناا به زیبایی منظور و مفهوم خود را به صور

جداگانه در هر مصر ذکر کرده است و هر مصر مستقل از مصر

دیگر است.
نمونررههررای دیگررر از ایررن مررورد( :کلرریم کاشررانی- )673/1( - )662/6( - )33/63( - )33/63( - )33/2( - )74/1 :6713 ،
(- )711/1( - )761/62( - )213/3( - )263/4( - )631/67( - )634/66( - )617/1( - )613/63( - )614/61( - )643/62
(.)133/61( - )134/63( - )432/23( - )411/3( - )431/66( - )432/23( - )473/63( - )464/6( - )731/64( - )716/1
 -3ارسالالمثل

یکی از صنایع برجسته در سبک هندی ،ارسالالمثل است ،این مدعا از آن جا نشئت میگیرد که بسامد این صرنعت در شرعر کلریم
کاشانی و اکثر شاعران سبک هندی بسیار است و همین کاربرد گسترده سبک شده است که به صور

یک ویژگی سبکی در آیرد.

محمدبن عمر رادویانی در تعریف ارسالالمثل چنین گفته است« :و یکی از جمل بالغت آن است کی شراعر انردر بیرت حکمتری
گوید که آن به راه مثل بود» (رادویانی .)17 :6712 ،در جای دیگر در تعریف ارسالالمثل چنین بازگو کردهاند که «ارسالالمثرل آن
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است که متکلم در سخن خویش مثل مشهوری درج کند یرا عبرارتی از حکمرت و غیرر آن آورد کره تمثیرل بره آن نیکرو نمایرد»
(گرگانی.)43 :6733 ،
همچنین در تعریف «مثل» آورده شده است که جملهای که به عنوان مااز مرکک باالستعاره میآیرد ،هرر گراه کثرر
نداشته باشد ،به همین نام و هرگاه کثر

استعمال داشته باشد ،به گونهای که عوام و خواص آن را شناخته و بره کرار برنرد «مَثَرل»

نامیده میشود (شیرازی .)733/7 :6737 ،در مفصل شرش مطول در تعریف «مثل» ذکر شده است که «مثرل عبرار
مشهو ر و معرو

اسرتعمال

اسرت از کرالم

و مستقل در اهاده و برای او یکی موردی است و یکی مضربی ،مراد از مورد آن حالت اولیه است که کالم در آن

مورد آمده است و مضرب آن حالتی است که با حالت اول شباهت دارد» (هاشمی خراسانی.)644/1 :6732 ،
شایان ذکر است که شمس قیس رازی در کتاب المعام هی معاییر اشعارالعام ارسالالمثرل را زیرشراخه تضرمین آورده اسرت
(رازی .)212 :6737 ،همچنین بعضی از نویسندگان از الفاظ دیگری در باب ارسالالمثل استفاده کرردهانرد؛ مرثال ،راسرتگو از لفرظ
«مثلآرایی» و «مثلواره» استفاده کرده است (راستگو .)231 :6731 ،کزازی هم از لفظ دستانزنی استفاده کرده است (کزازی:6716 ،
 .)662با توجه به تعاریفی که گفته شد میتوان دریاهت که ارسالالمثل سخن مشهور و کوتاهی است که در بین عامر مرردم رواج
دارد و از طر

دیگر جنبه تشبیهی دارد که در آن ادا

تشبیه ذکر نمیشود.

دراین پژوهش سعی شده است برای ههم بهتر مطلک به تقسیمبندی این صنعت پرداخته شود که از چنرد دیردگاه مرورد بحرث
قرار میگیرد:
 -6شاعر «مثل» خود را در یک مصر میآورد و از ذکر کردن «مثل» در کل بیرت خرودداری مرینمایرد .کلریم کاشرانی از ایرن
صنعت به بهترین نحو در اثر خویش بهره برده است؛ به گونهای که با آوردن  32/1درصد بیشترین بسامد را در دیوان او دارد(رک.
جدول شمارة  .)6برای مثال او میگوید:
اشک کرواکک نگرر ،چرخ غررم انررردود را

گررریره هررراوان برررود خانر پرررر دود را
(کلیم کاشانی)1 :6713 ،

مصر دوم این بیت جنبه ارسالالمثل دارد که در بین عامه شهر

یاهته است .شاعر به زیبرایی «مثرل» خرود را در یرک مصرر

نمایان کرده است و همچنین این ارسالالمثل مشبهٌبه مرکک حسی است که مشبه آن در مصر اول ذکر شده است .نمونه دیگرر از
این نو :
دسترگاه ما کرارا شرایسترره تراراج اوست

غریرر زانو نریرست سرامرانی سر شوریده را
(همان)61 :

در این بیت هم مِثل بیت قبل شاعر مَثل خود را در یک مصر ذکر کررده اسرت بره گونرهای کره مصرر دوم ایرن بیرت جنبره
ارسالالمثلی به خود گرهته است .در ایناا شاعر قدر

و شوکت شخص را که شایستگی تاراج ندارد ،به انسان شوریدهای که غیر

زانو سامان و همدردی ندارد ،تشبیه کرده است .شاعر در جای دیگر چنین آورده است:
در صحبت اهسرده دالن شرعر نرخرروانریررم

کرس مرروحه 3در هرصل زمرستران نفروشد
(همان)611 :

شاعر به زیبایی مصر دوم این بیت را به صور

«مثل» ذکر کرده است ،به گونهای که همچون قول مشهور در بین عامره مرردم

رواج دارد .شاعر شعر نخواندن در همنشینی با اهسرده دالن را به مروحه(باد زن) هروختن در هصل زمستان تشبیه کررده اسرت کره
وجه شبه آن کار بیهود و دور از انتظار کردن است که خود یک امر عقلی و مرکک است و با تمام ویژگیهای مَثل مطابقت دارد.
نمونه هایی هراوان دیگر از این نو در دیوان اشعار شاعر یاهت شد که در زیر به ذکر نمونههایی چند بسنده شده اسرت( :کلریم
کاشرانی- )3/63( - )1/4( - )1/2( - )1/63( - )1/1( - )1/6( - )4/62( - )4/3( - )4/1( - )4/4( - )7/64( - )7/3 :6713 ،
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(- )61/6( - )61/3( - )61/1( -)61/2( - )67/2( - )62/61( - )62/2( - )66/67( - )63/3( - )3/1( - )3/64( - )3/62
()27/3( - )26/61( - )23/1( - )23/2( - )61/64( - )61/3( - )63/62( - )63/4( - )61/62( - )61/63( - )61/1( - )61/2
 (- )23/6( - )21/3( - )21/1( - )21/7( - )23/4( - )23/2( - )21/3( - )21/1( - )24/3( -)24/6( - )27/64( - )27/66(- )43/3( - )43/1( - )71/63( - )73/61( - )71/3( - )74/23( - )77/4( - )72/2( - )76/2( - )73/2( - )73/6( - )23/62
()41/2( - )44/63( - )44/3( - )47/63( - )47/1( - )47/6( - )42/61( - )46/61( - )46/3( - )46/4( - )46/2( - )43/66
 (.)11/63( - )12/3( -)12/2(- )16/23( - )16/3( - )16/6( - )41/1 -2تقسیمبندی دیگر از ارسالالمثل بدینگونه است که شاعر «مثل» مشهور خود را در کل بیت میآورد ،به گونهای که خواننرده
با خواندن کل بیت متوجه منظور نویسنده میشود .بسامد این صنعت در دیوان شاعر  1/1درصد اسرت (ر.ک :جردول شرمارة .)6
برای نمونه کلیم کاشانی چنین میگوید:
مرا ز آغرراز و ز اناررام جهرران بریخبرریم

اول و آخرر ایرن کهنره کتراب اهتراده اسرت
(کلیم کاشانی)17 :6713 ،

شاعر در این بیت به زیبایی مطلک و سخن مشهور خود را در کل بیت به عرص نمایش گراشته است به گونهای که با خوانردن
مصرعی از این بیت ،متوجه «مثل» نهفته شده در آن نمیشویم و این امر زمانی میسر است که کل بیت را بخوانیم .شراعر در جرای
دیگر چنین آورده است:
گرر روزگرار خرواهی از ترو حسراب گیررد

آسران شمررار بررر خرود کراری که مشکل اهترد
(همان)636 :

کلیم کاشانی در این بیت نیز مَثل خود را در کل بیت نمایان کرده است که بدین صور

است ،اگر میخواهی که روزگار از ترو

حساب گیرد کارهای دشوار و مشکل را بر خود آسان بگیر .نمونه دیگر از این نو :
چرو شررد تقردیررر کرس ،مریاهترد از برام

اگررررررر گرریررررررررد درون چرررراه ،آرام
(همان)413 :

این بیت هم اشاره دارد به سخن مشهور که از تقدیر گزیر و گریزی نیست و خداوند آنچه را برای بشر اقتضا نموده است ،اجرا
میکند که این جمله و سخن به گون ارسالالمثل در کل این بیت نمایان است.
نمونههای دیگر از این مورد( :کلیم کاشانی- )13/63( - )12/3( – )71/61( - )71/1( - )72/6( - )76/62( - )21/3 :6713 ،
(- )464/1( - )732/62( - )712/3( - )741/3( - )637/2( - )611/62( - )647/1( - )674/66( – )31/1( - )13/3( - )13/4
()432/61( - )413/66( - )413/64( - )412/61( - )413/61( - )413/3( - )477/62(-)476/62( - )427/21( - )426/2

-

(.)133/2( - )131/1( - )133/3( - )131/61( - )131/64( - )172/66( - )161/66( - )431/64( - )432/27
تقسیمبندی دیگر از ارسالالمثل
 -6شاعر عین «مثل» رایج را در شعر خود درج میکند؛ یعنی «مثل» را همانگونه که در بین عوام شهر

دارد ،به کار میبرد .بررای

آشکار شدن بهتر مویو به مثالی که در زیر آمده است ،توجه نمایید:
دیدة بینرا بهرای خراک راهرت چرون دمرد

آب دریرا دیرده کرمقیمرت برود کراالی مررا
(کلیم کاشانی)24 :6713 ،

کلیم کاشانی در مصر دوم این بیت به زیبایی عین «مثل» رایج در بین عامه را بازگو نموده اسرت کره اشراره دارد بره ایرن کره
«جنس آب خورده کم بهاتر است از جنس نو» .شاعر در جای دیگر چنین آورده است:
بر سریره بررخرترران بررود داغ وهرا زیبندهتر

شک چو تاریک است از بهر چراغان بهتر اسرت
(کلیم کاشانی)71 :6713 ،
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شاعر مصر دوم این بیت را نیز به گونه مثل ذکر نموده است به گونهای که هنروز هرم در برین مرردم رواج دارد و کراربرد آن
منسوخ نگردیده است .نمونه دیگر از این نو :
هرمرنرشریرن مریدهریام پررنرد ،ولری معروری

خوی دیروانه گررهت آنکره بره دیروانه نشسرت
(همان)11 :

شاعر به زیبایی مثل خود را در مصر دوم ذکر کرده است.
نمونههای دیگر از این نو ( :کلیم کاشانی)14/61( -)14/66( - )17/67( - )17/63( - )16/62( - )13/61( - )13/64:6713 ،
 (- )33/1( - )13/66( - )13/63( - )11/64( - )11/63( - )11/1( - )13/3( - )13/7( - )13/2( - )11/66( - )11/1()33/66( - )33/1( - )31/3( - )33/1( - )31/62( - )31/1( - )31/2( - )37/64( - )37/6( - )36/62( - )36/3( - )33/66
 (- )17/1( - )12/61( - )12/64( - )12/1( - )12/6( - )16/61( - )16/1( - )16/1( - )13/64(– )13/63( - )33/62()32/63( - )32/63( - )32/3( - )32/1( - )36/61( - )36/61( - )36/1(– )33/3( - )33/2( - )13/63( - )11/3( - )13/6
 (- )637/3( - )637/1( - )632/64( - )633/63( - )633/6( - )33/67( - )33/63( - )34/3( - )37/4( - )32/64()663/1( - )663/3( - )663/1( - )663/4( - )663/6( - )633/7( - )633/1( - )631/1( - )631/63( - )631/2( - )634/63
 (.)663/67 -2تقسیمبندی دیگر از ارسالالمثل بدین صور

است که شاعر به مضمون «مثل» اشاره میکند و از آوردن عین «مثل» خرودداری

مینماید .برای مثال کلیم کاشانی میگوید:
صبر ،گوارا کند هر چه تو را ناخوش اسرت

سراعتررری از کرررف برررنه آب گررلآلررود را
(کلیم کاشانی)1 :6713 ،

شاعر در مصر اول این بیت «مثل» خود را به زیبایی نهفته است ،به گونهای که اشاره به این «مثل» مشهور دارد «گر صربر کنری
ز غوره حلوا سازی» .در جای دیگر چنین آورده است:
به کوی هر که درآیی به رنرگ او مریبرراش

دال مرخرنرد کره در خانر زمرانرره عزاسرت
(همان)712 :

مصر اول این بیت اشاره دارد به یربالمثل مشهور «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش» که تقریبا عوام مردم از ایرن
مثل آگاه هستند و در صحبتهای روزمرة بسیاری از اهراد این مثل به کار میرود که شاعر به گونهای زیبا با آوردن جزئری از ایرن
مثل خواننده خود را به سوی اصل مثل راهنمایی می کند .نمونه دیگر از این نو :
وهرور عریرش پدیررد اسرت از درآمرد کرار

از این بررهررار نرمرایران برود نکرویی سرال
(همان)711 :

شاعر باز هم در مصر دوم این بیت اشارهای دارد به مثل رایج «سالی که نکوست از بهارش پیداست» و با آوردن جزئی از این
مثل مخاطک خود را به سوی اصل مثل راهنمایی می کند.
 -3-1ارسالالمثلین
یکی دیگر از زیر شاخههای ارسالالمثل ،ارسالالمثلین است .ارسالالمثلین از صنایع بدیعیه و عبار

از این است که دو مثرل را در

بیتی بگناانند (بهمنیار :6713 ،مقدمه) .کلیم کاشانی از این صنعت در اشعار خود بهره برده است به نحوی که برا آوردن  72بیرت،
 4/1درصد را به خود اختصاص داده است (ر.ک :جدل شمارة  .)6برای مثال:
سربلنردی هرر کارا کمترر ،سرالمت بیشرتر

براد نتروانرد سترم بررر سبررزة نروخریررز کرررد
(کلیم کاشانی)623 :6713 ،

بررسی ارسال المثل و تمثیل در دیوان اشعار کلیم کاشانی 276 /

کلیم در این بیت دو «مثل» را به زیبایی در کنار هم آورده است؛ به نحوی که یک «مثل» در مصر اول و «مثل» دیگر در مصر
دوم ذکر شده است .شاعردر جای دیگر چنین آورده است:
هر کاا سامان هزونتر بهرهمندی کمرترر اسرت

تشنه زآب جروی بیش از سیل ،کرام دل گرهرت
(همان)32 :

شاعر در این بیت صنعت ارسال المثلین را به زیبایی در سخن خود گناانده است به نحوی که یک مثل را در مصر اول و مثل
دیگر را در مصر دوم ذکر کرده است.
در نظررهرا اعتبرار کس بره قرردر نفررع اوسرت

عرز هرر نرخل در بستان بره مقدار برر اسرت
(همان)472 :

در این بیت هم به زیبایی دو مثل یکی در مصر اول و دیگری در مصر دوم به کار برده شده است.
نمونههای دیگر از این مورد( :کلیم کاشانی- )643/4( - )673/2( - )14/66( - )34/6( - )64/62( - )66/61( - )4/7:6713 ،
(- )471/3( - )471/1 ( - )474/63( - )474/3( - )734/7( - )714/2( - )723/4( - )724/4( - )761/1( - )611/3
(.)131/3( - )132/62( - )433/23( - )432/22
 -3-2ارسالاالمثال
یکی دیگر از صنعتهایی که در ایناا مورد بحث قرار میگیرد ،ارسالاالمثال است .ارسالاالمثال این اسرت کره شراعر بریش از دو
مثل در بیتی بگنااند (کاشفی سبزواری .)626 :6713 ،نمونه کاربرد این صنعت در دیوان کلیم کاشانی کم بود به گونهای کره هقرط
یک مورد یاهت شد که در ذیل به ذکر آن پرداخته شده است:
در محبت بیکسی ،در عشرق تنهرایی خوشسرت

شادمانی بهتر از آن غم که بیغمخوار نیست
(کلیم کاشانی)13 :6713 ،

شاعر در این بیت سه «مثل» را در کنار هم ذکر کرده است که به این صور

است :در محبت بری کسری خوشسرت ،در عشرق

تنهایی خوشست و در مصر دوم هم کل مصر دارای صنعت ارسالالمثل است.
نتیجه
با توجه به بررسیهای به عمل آمده در دیوان اشعار کلیم کاشانی ،از مامو  3113بیت در کل دیوان 361 ،بیت آن دارای صرنعت
ارسالالمثل و تمثیل است .بر این اساس این نتایج را میتوان عنوان داشت:
 -6کلیم کاشانی از صنعت ارسالالمثل در اثر خویش به بهترین نحو بهره برده است .او این صنعت را گاه در یک مصررا و گراهی
در کل بیت نمایان کرده است ،به نحوی که با بررسیهای اناامشده 32/1 ،درصد ارسرالالمثرلهرا در یرک مصررا و  1/1درصرد
ارسالالمثلها در کل بیت گناانده شده است.
 -2شاعر صنعت ارسالالمثلین را هم در دیوان خویش مورد استفاده قرار داده است ،به نحوی که از مامو  361بیت آرایرهدار در
صنعت ارسالالمثل و تمثیل 72 ،مورد مطابق با  4/1درصد را به این صنعت اختصاص داده است .در دیوان کلیم آرایه دیگرری بره
نام ارسالاالمثال هم به کار رهته است که این صنعت هقط یک بار مورد استفاده قرار گرهته است.
 -7تشبیه تمثیل به کار گرهته شده در دیوان کلیم کاشانی  43مورد برابر با 1/1درصد است .همچنین کلیم از آرای اسرتعارة تمثیلیره
در دیوان خویش بهره برده است که این آرایه  7/1درصد را به خود اختصاص داده است .نکته شایان ذکرر ایرن اسرت کره بعضری
بالغیون استعاره تمثیلیه و کنایه را ذیل یک عنوان ذکر کردهاند و چه بسا جملهای تحت عنوان استعاره تمثیلیه ذکر گرردد و همران
جمله کنایه از هعل هم باشد که همین امر سبک بروز بعضی اختال

ها بر سر کنایه و استعاره تمثیلیه شده است.

 -4آرایه دیگری که کلیم کاشانی در اثر خود به کار گرهته است ،اسلوب معادله است که مطابق با بررسیهرای برهعمرلآمرده ،ایرن
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صنعت  1/1درصد را به خود اختصاص داده است .چون اسلوب معادله را بحثی جداگانه از تمثیرل در بالغرت آوردهانرد ،در ایرن
تحقیق هم مبحث جدا از تمثیل ذکر گردیده است ،اگرچه اسلوب معادله از زیر شاخههای تمثیل است.
با توجه به موارد گفتهشده ،میتوان دریاهت که کلیم کاشانی به عنوان شاعر مشهور در سبک هندی از به کاربردن ارسالالمثل و
تمثیل در دیوان اشعار خویش امتنا نکرده است و این صنایع ادبی را به بهترین نحو در البهالی ابیا

خویش گناانده اسرت ،امرا

شاعر در دیوان خویش بیشتر از صنعت ارسالالمثل بهره برده است و تمثیل در جای خود نسبت به ارسالالمثل نمود کمتری دارد.
جدول .1بسامد ارسالالمثل و تمثیل با توجه به مجموع ابیات آرایهدار در این صنعت در دیوان اشعار کلیم کاشانی
مویو

بسامد

درصد

ارسالالمثل در یک مصر

127

32/1

ارسالالمثل در کل بیت

43

1/1

ارسالالمثلین

72

4/1

ارسالاالمثال

6

3/6

تمثیل

43

1/1

استعارة تمثیلیه

21

7/1

اسلوب معادله

43

1/1

مامو

361

633

نمودار .1بسامد ارسالالمثل و تمثیل با توجه به مجموع ابیات آرایهدار در این صنعت در دیوان اشعار کلیم کاشانی
جدول .2بسامد ارسالالمثل و تمثیل با توجه به کل ابیات در دیوان اشعار کلیم کاشانی
مویو

بسامد

درصد

ارسالالمثل در یک مصر

127

1/43
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ارسالالمثل در کل بیت

43

3/16

ارسالالمثلین

72

3/77

ارسالاالمثال

6

3/36

تمثیل

43

3/43

استعارة تمثیلیه

21

3/23

اسلوب معادله

43

3/42

مامو

3113

3/1

6
5
4
3
2
1
0

نمودار .2بسامد ارسالالمثل و تمثیل با توجه به کل ابیات در دیوان اشعار کلیم کاشانی
پینوشتها
( -6یرریف( ،)217 :6717 ،هترروحی رودمعانرری( ،)211 :6713 ،صررادقیان( ،)613 :6736 ،جررارم و مصررطفی امررین،)76 :6733 ،
(هضلی( ،)231 :6713 ،طبیبیان( ،)777 :6711 ،کزازی( ،)41 :6716 ،علوی مقدم و ریا اشر

زاده( ،)36 :6711 ،تالیرل:6731 ،

( ،)14طالبیان( ،)41 :6731 ،هندرسکی( ،)42 :6716 ،محبتی( ،)31 :6713 ،هاشمی خراسانی ،6732 ،ج.)634 :3
 -2خدنگ :درختی است بسیار سخت که از چوب آن نیزه و تیر و زین اسک سازند و تیر خردنگ و زیرن خردنگ بردین اعتبرار
است .در جای دیگر چنین گفته شده است :درختی است که چوب آن نهایت محکم و صا

و راست باشند ،چون اکثرر از چروب

آن تیر میسازند؛ لهرا ماازا اسم تیر شده است (دهخدا.)1472/1 :6737 ،
 -7مروحه :مروش ،بادکش ،بادبزن ،وسیله و ابزاری صفحهمانند که هنگام شد

یراهتن گرمرا آن را بره حرکرت درآورنرد و سربک

خنک شدن هوا میشود (دهخدا)61231/62 :6737 ،
منابع
.6

بهمنیار ،احمد .)6713( .داستاننامه بهمنیاری ،به کوشش هریدون بهمنیار ،تهران :انتشارا

.2

تالیل ،جلیل .)6731( .معانی و بیان ،چ ،1تهران :مرکز نشر دانشگاهی.

.7

تفتازانی ،سعدالدین مسعودبن عمرر .)2336-6422( .مطرول ،شررش تلخریص مفتراشالعلروم ،تحقیرق عبردالحمیرد هنرداوی،

دانشگاه تهران.

الطبعةاالولی ،بیرو  :دارالکتکالعلمیه.
.4

تقوی ،سید نصراهلل .)6717( .هناار گفتار در هن معانی و بیان و بدیع هارسی ،چ ،2اصفهان :هرهنگسرای اصفهان.
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.1

جارم ،علی و مصطفی امین .)6733( .البالغةالواضحة ،ترجمه و اقتباس اصغر پور شمس و نراد علری عاشروری تلروکی ،چ،6
اصفهان :اقیانوس معرهت.

.1

جرجانی ،عبدالقاهر .)6733( .اسرارالبالغه ،تهران :انتشارا

.3

حسینی ،حسن .)6731( .بیدل ،سپهری و سبک هندی ،چ ،2تهران :سروش.

.1

دهخدا ،علی اکبر .)6737( .لغتنام دهخدا ،به اهتمام محمد معین و سید جعفرر شرهیدی61 ،جلرد ،چ ،6تهرران :انتشرارا

دانشگاه تهران.

دانشگاه تهران.
.3

رادویانی ،محمد بن عمر .)6712( .ترجمانالبالغه ،تصحیب و اهتمام احمد آتش ،چ ،2تهران :اساطیر.

 .63رازی ،شمس قیس .)6737( .المعام هی معاییر اشعارالعام ،به کوشش سیروس شمیسا ،چ ،6تهران :هردوس.
 .66راستگو ،سید محمد .)6731( .هنر سخنآرایی ،هن بدیع ،چ ،6کاشان :انتشارا

مرسل.

 .62شفیعی کدکنی ،محمدریا .)6731( .شاعر آینهها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل) ،چ ،4تهران :آگاه.
 .67ررررررررررررررررررررررررر .)6731( .صور خیال در شعر هارسی ،چ ،3تهران :آگاه.
 .64شمیسا ،سیروس .)6711( .بیان ،چ ،2تهران :میترا.
 .61رررررررررررررر .)6716( .سبک شناسی( )6نظم ،چ ،63تهران :انتشارا

دانشگاه پیام نور.

 .61شیرازی ،احمد امین .)6737( .آیین بالغت ،شرش هارسی مختصرالمعانی(علم بیان) ،ج ،7چ ،2تهران :دهتر انتشارا
 .63صادقیان ،محمدعلی .)6736( .طراز سخن در معانی و بیان ،چ ،6تهران :مرکز انتشارا

 .61صفا ،ذبیباهلل .)6714( .تاریخ ادبیا

اسالمی.

علمی دانشگاه آزاد اسالمی.

در ایران ،ج ،1بخش دوم ،چ ،6تهران :هردوس.

 .63ییف ،شوقی .)6717( .تاریخ تطور علوم بالغت ،ترجمه محمدریا ترکی ،چ ،6تهران :سمت.
 .23طالبیان ،یحیی .)6731( .صور خیال در شعر شاعران سبک خراسانی ،چ ،6کرمان :عماد کرمانی.
 .26طبیبیان ،سید حمید .)6711( .برابرهای علوم بالغت در هارسی و عربی ،چ ،6تهران :امیرکبیر.
 .22طوسی ،خواجه نصیرالدین .)6721( .اساساالقتباس ،به تصحیب مدرس ریوی ،تهران :انتشارا
 .27علوی مقدم ،محمد و ریا اشر

دانشگاه تهران.

زاده .)6711( .معانی و بیان ،چ ،3تهران :سمت.

 .24هتوحی رودمعانی ،محمود .)6713( .بالغت تصویر ،چ ،2تهران :سخن.
 .21هضلی ،عبدالهادی .)6713( .تهریکالبالغه ،ترجمه سید علی حسینی ،چ ،2قم :مؤسس انتشارا

دارالعلم.

 .21هندرسکی ،ابوطالک .)6716( .رساله بیان و بدیع ،مقدمه و تصحیب سیده مریم رویاتیان ،چ ،6اصفهان :دهتر تبلیغا

اسالمی.

 .23کاشفی سبزواری ،کمالالدین حسین واعظ .)6713( .بدایعاالهکار هی صرنایعاالشرعار ،ویراسرته و گرزاردة میرر جراللالردین
کزازی ،چ ،6تهران :نشر مرکز.
 .21کزازی ،جاللالدین .)6716( .زیباشناسی سخن پارسی بدیع ،چ ،4تهران :نشر مرکز.
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