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چکیده:
تشبیه یکی از پایههای اساسی علم بیان است که بهعنوان هستة اصلی و مركزی اغلب خیالهای
شاعرانه ،زبان خبر را به زبان هنر و ادب مبدّل میسازد .خلّاقالمعانی ثانی -کلیم کاشانی -شاعر قرن یازدهم
و از نمایندگان مشهور سبک هندی با استفاده از عنصر تشبیه ،تصاویری مخیّل و بکر خلق کرده است .دراین
پژوهش توصیفی -تحلیلی ،تشبیهات دیوان کلیم از نظر ارکان ،ساختمان و شکل ،بررسی و تحلیل شده
است .نتیجة بررسیها نشان میدهد كه ذكر تشبیهات مركّب ،وجهشبههای دوگانه ،مشبهٌبههای بكر و همچنین
اشكال مختلف تشبیه از جمله تشبیه تمثیل ،ملفوف و مفروق و در نهایت تشبیهات گسترده ،تصاویر برخاسته
از تشبیهات کلیم کاشانی را از حالت كلیشهای و ابتذال درآورده و موجب تعدّد و تنوّع صور تشبیهی به دور
از پیچش معنایی و ابهام افراطی رایج در سبك هندی -در شعر كلیم شده و عمق و غنای بیشتری به اشعار او
بخشیده است.
واژگان کلیدی :صور خیال ،تشبیه ،سبک هندی ،کلیم کاشانی.
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مقدّمه
زبان و ادبیّات فارسی در طول زمان تغییرات و تحوّالت بسیاری به خوود دیوده و
سبکهاو انواع مختلفی در آن ظهور کرده است .یکی از سبکهوای برجسوته و مهوم در
این میان ،سبک هندی است که در قرن دهم و یازدهم هجری رواج پیدا کرد .این سبک
«بیش از هر سبک دیگری در مبانی نظری و زبانی ،وحدت موضوو ی و معنوایی دارد و
از معدود سبکهای شعر فارسی است که میتوان -با کمی توسّع نگاه -اصوول و مبوانی
شعریّت و نگاه شا رانة آن را به صورتی یکپارچه و همخوان ،استخراج و طبقهبندی و
تحلیل کرد»(.محبتی ،1310 ،ج ،2ص )538برخی از محقّقان برآنند که مبادی این سبک،
از غزلهای حافظ و اشعار خاقانی و بابا فغانی ریشه گرفته و بعودها محتشوم ،نظیوری،
کلیم ،و طالبآملی آن را مستقل ساخته اند و سپس ،در شعر صوابب ،بوه کموال رسویده
است(.امیری فیروزکوهی ،1351 ،صص)23-22
برخی صاحبنظران سبک هندی را گریز از ابتذالی که در صر تیموری بور شوعر
فارسی حاکم بوده است ،دانستهاند(.شفیعیکدکنی ،1331 ،ص )11شا ران سبک هنودی
در اشعار خود ،به دشواری سخن و ذکر معانی غریب بسیار اهمّیّت دادهاند .شا ر سبک
هندی «به سوی جهانبینی ینی و محسوس گرایش پیدا میکند و از نگرش متوافیزیکی
و کلّگرای رفانی روی میگرداند»(.فتوحی ،1358 ،ص )82در این سبک ،شا ر توجّوه
و دقّت خود را از بروننگری به دروننگری معطوف میکند و در ینحال ،تغییوری در
اصل زبان ادبی و یا قالب و صورت شعر اتّفاق نمیافتد .صورخیال و تصاویر شعری در
این سبک با نازکخیالی و پیچیدگی مضمون همراه میشود و شا ر در پی آن است کوه
برای معانیای که در ذهن دارد ،نظیری از بیرون پیدا کند .در نتیجه شا ر تالش میکنود
تا مفاهیم معقول ذهنی را با استفاده از شبیهسازی به امری محسوس در دنیای مادّی بدل
سازد .در این شیوه ،شا ران «کمابیش ،به تخیّالت ظریوف و دقیوق و تشوبیهات توازه و
غریب روی میآورند و هنگامی که از مرز ادّی دور میشووند ،ابیوات لطیوف و بودیع
میسرایند»(.دشتی ،1312 ،ص)38
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خواننده و مخاطب سبک هندی «پیش از آنکه تحت تأثیر پیام شا ر قورار گیورد و
یا از طریق شعر او ،با تجربه و احوال روحیاش آشنا شود و خود احساس و اطفوهای
را تجربه کند ،از تناسب و تناظری که شا ر میان دو پدیدۀ ینی یا یک مفهوم معقوول و
یک مفهوم محسوس و یا یک تجربة فردی و یوک تجربوة موومی کشوف کورده و بوا
ظرافت و نازک خیالی آن ها را به هم پیوسته است ،لذّت میبورد»(.پورناموداریان،1333 ،
ص)222
تعریف مسأله و بیان سؤال اصلی تحقیق
تشبیه یکی از هنریترین ناصر بالغی است که همواره مورد اقبال شوا ران بووده
است و گاهی تشبیهگرایی جزو سبک شعرشان شده است .تشبیهات نو و بدیع در ایجاد
ارزش ادبی آثار تأثیر بیشتری دارند .پژوهش حاضر به منظور بحث پیرامون ایون نصور
بالغی و شا رانه ،ساختار ،تأثیر ،تحلیل اشکال و ساختمان آن در اشعار شوا ر گرانقودر
ادبیّات فارسی ،کلیم کاشانی ،صورت گرفته است .اصلیترین سؤال ایون پوژوهش ایون
است که ساختار و تأثیر تشبیه و کارکرد آن در دیوان کلیم کاشانی چگونه است؟
پیشینه و ضرورت انجام تحقیق
دربارۀ دیوان کلیم کاشانی تحقیقاتی به صورت مقاله و پایاننامه انجام گرفته است
که از جملة آنها میتوان به این موارد اشاره کورد :پایوانناموة کارشناسوی ارشود نوشوتة
خوشبیان با نوان« :زیباییشناسی غزل کلویم کاشوانی»( )1351کوه در ایون پایوانناموه
نویسنده به تعریف زیباییشناسی ،پیشینة آن و آرا و قاید اندیشومندان دربوارۀ زیبوایی
پرداخته است و سپس تناسب ،آشناییزدایی ،نوآوری و پیچیدگی را بوه نووان زیبوایی
مورد توجّه قرار داده و زیباییهای غزلهای کلیم کاشانی را در چوارچو

ایون وامول

بررسی کرده است .پایاننامة ارشد از امیرحسین بهمنی با نووان« :شوگردهای خیوال در
غزلیّات کلیم کاشانی ،شا ر سوبک هنودی» موورد بررسوی قورار گرفتوه اسوت .در ایون
پایاننامه به ا تقاد نویسنده ،کلیم کاشانی اهتمام ویژهای به خلق معنی بیگانه دارد و ایون
اهتمام در صور مختلف خیال نمود مییابد کوه تشوبیه نیوز از جملوة ایون صوور اسوت.
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پایاننامة ارشد با نوان «مقایسوه و تحلیول سوبکی غوزلهوای کلویم کاشوانی و مشوتاق
اصفهانی»( )1310از سمانه باکری ،که در آن بسامد صوورخیال ا وم از تشوبیه ،اسوتعاره،
کنایه و مجاز در اشعار این دو شا ر سبک هندی و بازگشت ،بر روی نمودار نشان داده
شووده اسووت .مقالووة «بررس وی مختصّ وات سووبکی و موتی وفپووردازی در غزلیّ وات کل ویم
کاشانی»( )1351صادقزاده ،در رابطه با غزلیّات کلیم نوشته شوده اسوت .در ایون مقالوه
نویسنده با آوردن نمونههایی از غزلیّات کلیم به بررسی سبکی غزلیّوات وی پرداختوه و
یکی از مختصّات اصلی غزلیّات کلیم را کاربرد موتیفهای خاص همچون اندیشههوای
غنایی و فلسفی میداند که مرکز ثقل تخیّل است و نحوة نگورش وی را بیوان مویکنود.
بنابراین از آنجا که پژوهش مستقلی با نوان «تحلیل ساختار تشبیه و تأثیر آن در دیووان
کلیم کاشانی» مشاهده نگردید ،با توجّه به اهمّیّت موضوع مورد بحث و شناسواندن هور
چه بیشتر خالقیّت این شا ر انجام تحقیقی جامع دربارة تحلیل ساختار تشبیه و نقوش و
تأثیر آن در تصویرسازی اشعار کلیم کاشانی ضرورت دارد.
شیوة پژوهش
در این مقاله توصیفی -تحلیلی ،در ابتدا همة دیوان مورد بررسوی قورار گرفوت و
نمونههای تشبیهی آن استخراج گردید و برای جلوگیری از اطالوة کوالم ،بوهجوز ابیوات
معدودی به نوان شاهد مثال ،بسیاری از شواهد و انواع مربوط به تشبیه با ذكور شومارة
بیت و صفحه بیان شده است و شیوة ارجاع شواهد چنین است که ا داد ذکور شوده در
مقابل ترکیبات اضافی و زیر ابیات به ترتیب ،از چپ به راست ،شومارة بیوت و شومارة
صفحه را نشان میدهند.
كلیم كاشانی
یکی از نمایندگان بارز و مشهور سبک هندی «ملکالشّوعرا میورزا ابوطالوب کلویم
کاشانی مشهور به طالبای کلیم که او را خلّاقالمعانی ثانی خواندهاند ،از شا ران معروف
سدة یازدهم هجری اسوت»(.صوفا ،1333 ،ص )1130کلویم مودّتی را در شویراز اقاموت

__________________________________________________________________
تحلیل ساختار تشبیه و تأثیر آن در دیوان کلیم کاشانی

131

داشته و بعد از آن ،به هند رفته و به سبب مهارتی که در نظم شعر داشته ،ملکالشّوعرای
دربار شاهجهان شد و بسیار مورد تحسین ممدوح و اطرافیان قرار گرفوت .او در اواخور
مر ،اقدام به سرودن «فتوحات شاهجهانی» کرد .مدّتی در کشومیر اقاموت داشوت و در
همان شهر نیز چشم از جهان فرو بست .کلیم در همة انواع شعر تبحّر داشته ،امّوا آنچوه
موجب شهرت و ا تبارش شوده ،غوزلهوای اوسوت کوه در آن« ،ایجواد معوانی توازه و
خیالهای رنگین لطف خاصّی به کالم او داده است»(.زرّینکوو  ،1353 ،ص )211وی
یکی از وامل مؤثّر در ایجاد تغییر و تحوّل غزل در دوران صفویه است ،زیرا در اشوعار
او ،اشارههایی به آوردن مضامین تازه و شیوة نو شده است .او در اشعارش ،بوه کسوادی
بازار سخن و لزوم تازه کردن شیوة آن نیز اشاره دارد:
گر متاع سخن امروز کساد است کلیم

تازه کن طرز ،که در چشم خریدار آید
(کلیم)1/218 ،1353 ،

از ویژگیهای بارز اشعار کلیم این است که «شویوة اصوفهانیگوویی در غوزل او
شکل میگیرد و  ...نخستین شا ری است که غزلیّاتش بویآنکوه در مورز تحووّل باشود،
نمودار روشنی از شیوة معتدل و معقوول اصوفهانی اسوت»(.صوبور ،1352 ،ص )281بوه
طور کلّی شعرش سخته و دلنشین بوده و به گفتة آزاد بلگرامی « ،ارج طور معنی اسوت
و  ...هموووه جوووا داد سوووخنوری مو ویدهووود و لهوووذا جمعو وی او را خلّو واقالمعوووانی
گفتهاند»(.گلچینمعانی ،1311 ،ص )1133کلیم در اشعار خوود ،تقریبوا از تموام صونایع
بدیعی و بیانی ،بهره جسته و در ینحال ،تصواویر شوعر او از ابهوام دور اسوت و ایون
حاصل استفادة معتدل او از ناصر خیال است .وی «بنای مضامین و تصواویر شوعری را
مدتا بر موتیف ها نهاده»(حسنپورآالشتی ،1352 ،ص )153است و اغلب موتیفهوای
شعر او ناصر حسّی بوده و از طبیعت و زندگی اخوذ شودهانود و شوبکهای از تصواویر
هستند که بدون توجّه و دقّت در آنها ،فهوم و شوناخت میوق اشوعار وی امکوانپوذیر
نخواهد بود .از میان ناصر خیال و تصویرساز ،تشبیه در اشوعار او برجسوتگی بیشوتری
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دارد و هنر خلّاق المعانی در خلق تصاویر تشبیهی تازه و غریب ،قابل تحسین اسوت .در
ادامه به بررسی این نصر بالغی و نقش آن در دیوان کلیم میپردازیم.
تشبیه
تشبیه از ارکان مهمّ بالغی است که در زیباییآفرینی شعر و حتّی نثر تأثیر بسوزایی
دارد و از مهمترین ناصر خیالانگیز سخن بهشمار میرود .تشبیه در واقوع جوزذ ذاتوی
ادبیّات است که نشاندهندة وسعت خیال و زاویة دید شا ر است؛ زیرا شا ر بوه وسویلة
تشبیه ،میان ناصر و اشیا ارتباط برقرار میکند و برای آنها وجوه شباهت قابل میشود.
در کتب بالغی ،تعاریفی از تشبیه ارابه شده که وجه اشتراک هموة ایون تعواریف،
ذکر «همانند کردن چیزی به چیز دیگر» اسوت .تعریوف رادویوانی ،یکوی از نماینودگان
بالغت سنّتی ،در مورد تشبیه چنین است که« :آن است کی چیوزی را بوه چیوزی ماننود
کنند به صورت و به هیأت ،یا چیزی را به چیزی مانند کنند به صفتی ار صفتها؛ چوون
حرکت و سکون و لون و رنگ و شتا

و درنوگ»(.رادویوانی ،1312 ،ص )22ادبیّوات،

کالم مخیّل است و « تشبیه هستة اصولی و مرکوزی اغلوب خیوالهوای شوا رانه اسوت.
صورتهای گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه ،مایوهگرفتوه از هموان شوباهتی اسوت کوه
نیروی تخیّل شا رانه در میان اشیا ،کشف میکند»(.پورنامداریان ،1351 ،ص )212سوایر
تعاریفی که در زمینة تشبیه وجود دارد ،بر همین مبنا هستند و اختالف نظوری در آنهوا
دیده نمیشود(.ابن رشیق ،1155 ،ص251؛ تقوی ،1313 ،ص 122؛ شمس قویس رازی،
 ،1333ص131؛ رجایی ،1331 ،ص222؛ هاشمی ،1355 ،ص)12
حضور و کاربرد تشبیه در دیوان شعر شا ران ربی و پارسی و نویسوندگان لوم
بالغت ،نشان از اهمّیّت و ارزش این نصر بالغی در نوزد ایون افوراد دارد .سوکاکی در
خصوص اهمّیّت این موضوع مینویسد« :قدما و شا ران جاهلیّت ور

بور فضویلت و

شرف تشبیه در همة زبانها اقرار کردهاند .تشبیه ،وضوح معنا را میافزاید و بر آن تأکیود
میکند»(.سکاکی ،1220 ،ص )225لمای بالغت تشبیه را امری مهم و شایسته قلموداد
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میکنند و آن را اصلی بزرگ میدانند که مهمترین محاسون کوالم را در بور مویگیورد و
همانند قطبی است که معانی ،در پیرامون آن امر ،دور میزنند(.جرجوانی ،1311 ،ص)11
تشبیه در شعر قدیم ر

نیز از اهمّیّت بسیاری برخوردار بوده اسوت(.فتووحی،1351 ،

ص )51در خصوص کارکرد تشبیه ،برخی از بالغیون این کوارکرد را بیوان حوال مشوبّه
میدانند و یا اینکه معتقدند تشبیه «معنا را از نهان بوه ظهوور مویآورد ،آنچوه بوا فکور
حاصل شده(اندیشه) را با آنچه فطرتا میدانیم به ما انتقال میدهد ...معنوای نامحسووس
را آشنا میسازد و امر معقول را برای موا محسووس مویکنود»(.خطیوبقزوینوی،1200 ،
ص )331دالیل بسیاری برای خلق تشبیه ذکر شوده اسوت ،امّوا در یوک کوالم مختصور،
میتوان گفت که «چون انسان از ماهیّت و حقیقت بسیاری از اموور واقوف نیسوت و آن
چیزها را نمیتواند تعریف کند ،آنها را تشوبیه مویکنود»(.زرّیونکوو  ،1351 ،ص)13
تشبیه در توضیح و تبیین اندیشه نیوز از اهمّیّوت بواالیی برخووردار اسوت .در واقوع ،بوا
استفاده از تشبیه ،شا ر توانایی انطباق امور حسّی یا قلی را با آنچه در ذهون و اندیشوة
خود دارد ،پیدا میکند و با این کار ،شبیهسازیِ انجام گرفتوه در شوعر بورای مخاطوب،
پذیرفتنیتر و لذّتبخشتر خواهد بود و بر کس ،انکار و دم استفاده از تشبیه شوعر و
متن ادبی را بیپیرایه و خالی از هرگونه لذّت ادبی خواهد کرد .هر چوه تشوبیهات نوو و
بدیع باشند ،وجود آنها در ایجاد ارزش ادبی آثار ،تأثیر بیشتری دارد.
تشبیه در دیوان كلیم كاشانی
بر اساس تعاریف ،اهمّیّت و کارکردهای ذکر شده در خصووص تشوبیه ،مویتووان
این نصر بیانی را دارای نقشی مؤثّر و تعیینکننده در برجستگی و مخیّل نمودن اشوعار
کلیم کاشانی بهشمار آورد که بیشترین تأثیر را در ادبی ساختن کوالم وی داشوته اسوت.
بنابر این با توجّه به اهمّیّت و جایگاه مهمّ تشبیه در دیوان کلیم و حضور پررنوگ آن در
اشعار وی ،بررسی نقش این امل تصویرساز در زیبایی سخن وی الزم به نظر مویآیود.
در این پژوهش ،ساختار تشبیه ،بویژه در جاهایی که نوآوری مشاهده مویشوود ،در سوه
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حوزة ارکان(مشبّهٌبه ،وجهشبه) ،طرفین و شکل ،مورد بررسی قورار مویگیورد .توضویح،
اینکه از برخی ارکان و انوواع تشوبیه کوه نووآوری خاصّوی در آنهوا مشواهده نمویشود،
صرفنظر شده است و به گونههای مطرح و برجستة تشبیه در دیوان کلیم توجّه گردیده
است.
ارکان تشبیه
در میان چهار رکن تشبیه ،مشبّهٌبه و وجهشبه از اهمّیّت و تازگی بیشتری در دیوان
کلیم کاشانی برخوردار هستند؛ از اینورو بوه برخوی از تحووّالت ایون دو نصور مهوم و
کیفیّت آنها در اشعار کلیم پرداخته شده است:
مشبّهٌبه
مشبّهٌ به یکی از ارکان تشبیه است که نقش بسیار مهم و تعیین کننده در نو بودن یا
تکراری بودن تشبیه دارد .یکی از موارد ذکر شوده در اغورات تشوبیه «بیوان نوادرگی و
کمیابی مشبّهٌبه است .برای این منظور ،از مشّبهٌبهی بهره میگیرند که نادر و گاه ممتنع و
محال باشد»(.فتوحی ،1351 ،ص )12تازگی مشبّهٌ به سبب مویشوود توا «میوزان حودس
مخاطب تقلیل پیدا کند یا در برخوی مووارد بوه صوفر برسود»(.شمیسوا ،1333 ،ص)13
مشبّهٌبه به کار رفته در شعر هر شا ر محصول دنیای اطراف و همچنین نگرش و دیود و
اندیشة ذهنی اوست و میزان غرابت و یا تکراری بودن مشبّهٌبه به قدرت پردازش و قووة
تخیّل و ذهن نوجوی شا ر ،و یا تقلید از خالقیّتهای دیگران بستگی دارد.
کلیم در خصوص مشبّهٌبه ،به خالقیّت و نوآوری دست زده ،و مشّبهٌبههوای دور از
انتظاری را مورد استعمال قرار داده است .انتخا

مشبّهٌبههای خیالی و دور از ذهون کوه

کلیم در شعرش استفاده کرده است ،نشان از آن دارد که او برای انتخا

مشبّهٌبهها تأمّول

و دقّت بسیار داشته ،و این امر موجب وضوح و قابل لمس بودن مشوبّه بورای مخاطوب
شده است .با انتخا

مشبّهٌبه نو و قابول درک ،تصوویر حاصوله قابول انطبواق بوا مشوبّه

گردیده و درک و قبول آن برای خواننده آسانتر خواهد بود ،کاری کوه کلویم موفّوق بوه
انجام آن شده است.
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وی در توصیف حاالت روحی و تصوّراتی که در موورد خوود دارد ،از توصویفات
جالب و تأمّلبرانگیزی ،استفاده کرده است .برای نمونه ،در بیت زیر ،در ایون موورد کوه
آرزوی هیچ دلی از او حاصل نشده و همیشه مایوة ناامیودی دگوران بووده ،خوود را بوه
«جوا

سابل» به معنی ردّ سؤال او ،تشبیه کرده اسوت ،ایون مشوبّهٌبوه ابودا ی اسوت و

شباهتی ذهنی و خیالی به وجود آورده است:
آرزوی یک دل از من درجهان حاصل نشد

مایوة نومیودیام ،گویوی جوا

سابلوووم

(کلیم)12/215 ،1353 ،
شاید در نگاه اوّل ،مشّبهٌبههای کلیم ساده باشند ،امّا امکانوات زیبواییشوناختی کوه
وی در ابیات دارای تشبیه خویش ،از آنها استفاده کرده ،موجب شده تا تصاویر تشوبیهی
شعرش از حالت ابتذال و تکراری بودن خارج شود:
اجز از برخاستن چون شعلة چو

ترم

میرود دودم به سر تا آنکه میخیزم زجا
(همان)12/353 ،

در بیت فوق ،شا ر با انتخا

شایستة مشّبهٌبه (شعلة چو ِ تر) ،بوه بهتورین وجوه

ممکن ،توانسته است که جز و ناتوانی مشبّه را در زموان برخاسوتن از زموین بوه طوور
کامل و دقیق ،به تصویر بکشد؛ تصویر کاملی که حاصل گزینش مشبّهٌبه تازه و بکور ،بوه
مدد تخیّل پرقدرت شا ر است .استفاده از مشّبهٌبه تازه ،خود ویژگوی سوبکی اسوت کوه
با ث برجستگی مشّبهٌبه میشود .این نووآوری و برجسوتهسوازی در تشوبیهات فشوردة
دیوان کلیم نیز قابل مشاهده است:
در بیتِ ابروی تو که بی یب است

جز دخل کج به خاطر مژگان نمیرسد
(همان)11/120 ،

شا ر ابروی معشوق را به بیت تشبیه کرده است که شواید بوه نظور غیور متعوارف
بیاید .امّا با این انتخا

زیبا و نو ،تشبیه از حالوت ابتوذال و تکورار بیورون آموده اسوت.

همچنین کیفیّت تشبیهات فشردة :پیراهن سال( ،)18/310پنبة گوهر( ،)2/318دوکِ شمع
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( )5/223و ینکِ یخ( )5/228در قصاید کلیم نیز از نظر تازگی و نوآوری در مشوّبهٌبوه،
قابل توجّه هستند(.سایر نمونهها در کلیم1/282 ،3/111 ،1/53 ،1353 ،و)...
وجهشبه
یکی از ارکان اصلی تشبیه وجه شبه است که « امل اصلی و اساسی فعّال نموودن
ذهن خواننده و مشارکت دادن وی در جریان آفرینش است»(.رضاییجمکرانوی،1352 ،
ص )11وجه شبه مهمترین بحث در تشبیه است ،به این دلیل که بیان حال مشبّه توسو
وجه شبه صورت میگیرد و تازگی و زیبایی مشّبهٌبه در گرو وجهشبهی اسوت کوه از آن
استخراج میشود .برخی از صاحبنظران بر این قیده هستند کوه «مانروی[وجوهشوبه،،
جان تشبیه است .آفرینش هنری در تشبیه ،بازبسته به مانروی است ...مانروی را میتوان
بنیادیترین پایة تشبیه شمرد»(.کزّازی ،1315 ،ص )23شا ر بسوته بوه مهوارت و سولیقة
خود ،وجهشبه را گاه ذکر میکند و گاه از ذکر آن خودداری میورزد .در تشوبیهاتی کوه
وجهشبه ذکر میشود ،جایی برای مشارکت مخاطب وجود ندارد؛ به همین دلیل ،تشوبیه
بدون ذکر وجهشبه مطلو تر و«لذّتی که ذهن از مسألة تشبیه و دیگر صورتهای خیال
میبرد ،کم و بیش از نوع لذّتی است که در کشف و حلّ مشکالت حاصول مویشوود و
هنگامی که ذهن ،کوشش خود را انجام داد و به نتیجه رسید ،لذّتی خاص میبرد؛ البتّوه،
در صورتیکه وجهشبه ذکر شود ،این کوشش چندان کوششی به حسا

نمیآیود ،بلکوه

نو ی ارابة مستقیم خواهد بود»(.شفیعیکدکنی ،1351 ،ص)31
از سوی دیگر ،وجهشبه «مبیّن جهانبینی و وسعت تخیّول شوا ر اسوت و در نقود
شعر بر مبنای وجه شبه است که متوجّه نوآوری یا تقلیود هنرمنود مویشوویم»(.شمیسوا،
 ،1310ص )101وجه شبه به نوان نصری مهم ،حاالت و جهوات مختلفوی بوه تشوبیه
میبخشد؛ بهطوری که ذکر وجهشبه« ،تشبیه مفصل» و دم ذکر آن سبب خلوق «تشوبیه
مجمل» میشود که همین امر حاکی از اهمّیّت و تأثیر آن و تنوعبخش بودن وجهشبه در
تشبیه است.
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تشبیه مفصّل
در غالب تشبیهات کلیم ،وجهشبه بیان شده است .اگرچوه ذکرنکوردن وجوهشوبه،
کالم را بیشتر هنری و مخیّل میسازد و ذکر آن از لذّت کشوف وجووه پنهوان در تشوبیه
میکاهد ،امّا در اشعار کلیم ،ذکر وجهشبه آسیبی به شا رانگی و زیبایی ابیات نمیرساند
و میتوان گفت ذکر وجهشبه بهنو ی ،موجب رفوع ابهوام و درک بهتور تشوبیهات شوده
است .از آنجا که شعر سبک هندی با ظرافت و نوازکخیوالی هموراه اسوت و شوا ر بوا
مهارت تمام ،به خیالپردازی اقدام میکند و مخاطب در کشف ارتباط بین اجزای شوعر،
نیاز به زمان و تیزفهمی دارد ،ذکر وجه شبه به نوان یک راهنما مل کرده ،مخاطوب را
در دریافت ارتباط بین مشبّه و مشبّهٌبه و فهم شباهت ایجاد شده یاری میرساند .بسوامد
زیاد تشبیهات مفصّل موجب شده تا کلیم از صنعت استخدام بیشترین استفاده را داشوته
باشد(.جدول ،1نمودار  )1میدانیم که یکی از لوازم استخدام ،ذکور وجوهشوبه در تشوبیه
است .کلیم به مدد تشبیهات مفصّل خویش ،توانسته است دنیوای تخیّلوی خوویش را بوا
وجود پیچیدگی سبک شعری خود ،با وضوح برای مخاطب ،به تصویر بکشد:
تو چون رَوی ،به ره انتظار ،دیدة خلق

به هوم نیاید چون زخومهای کاری ما
(کلیم)13/22 ،1353 ،

در بیت فوق ،شا ر «دیدة خلق» را به زخمِ کاری تشبیه کرده و به هوم نیامودن آن
به نوان وجهشبه قرار گرفته است .الوه براین ،باز بودن زخوم و چشوم و حوالتی کوه
دیده و زخم دارند (لوزی شکل یا بادامی) شباهت را قویتر و واضحتر میکند و با وث
تعدّد وجهشبه نیز میشود .با توجّه به وجه شبه ذکر شده ،تشبیه از نوع حقیقی و زاویوة
آن قریب است .طرفین تشبیه هر دو حسّوی و مقیّود بوه مقیّود هسوتند .هموانگونوه کوه
مالحظه میشود ،تشبیه ایجاد شده در بیت فوق با وجود ذکر وجوهشوبه ،بسویار زیبوا و
هنری نمود پیدا کرده ،مانندگیای که ،ذهن خالق و باریکاندیش شا ری چوون کلویم،
خالق آن است .مثالی دیگر:
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توی بر تو تیره و از پای تا سر پر گره

طرّة او نسخهای از خاطر احبا

بود

(کلیم)3/153 ،1353 ،
تشبیه طرّة معشوق به «خاطر احبا » یا نسوخهای از آن ،شواید در ابتودا ،بوه نظور
پذیرفتنی نباشد ،چون شباهت ظاهریی بین مشبّه و مشّبهٌبه وجوود نودارد؛ امّوا شوا ر بوا
آوردن وجهشبه« ،توی بر تو» و «تیره» و «پرگره» ،توانسته بین دو رکن تشبیه ،هماننودی
ایجاد کند و برقراری این رب ممکن نیست ،مگر با ذکر وجهشبه .چنانکه میبینیم ،ایون
شباهت ایجاد شده تخیّلی و زاویة تشبیه قریب ،و وجهشبه نیز متعدّد است .همچنین در
بیت زیر از ترجیعبندها ،ذکر وجهشبه موجب وضوح شباهت بین مشبّه و مشبّهٌبوه شوده
است:
از مدرسه بگووووریز که بس تیورهدرونی

در پهلوی هم تنگ چو اوراق کتا

است

(همان)12/882 ،
تنگ در کنار هم بودن وجهشبه بیت فووق اسوت کوه حضوور آن درک هماننودی
ایجاد شده را بیشتر میکنود ،تشوبیه تخیّلوی و زاویوة آن قریوب اسوت(.هموان،12/83 ،
1/231 ،13/313 ،1/230 ،1/128و)...
تشبیه مجمل
در این نوع تشبیه ،شا ر از ذکر وجهشوبه خوودداری مویکنود .در تشوبیه مجمول،
مخاطب برای کشف رابطة مشبّه و مشّبهٌبه وادار به فعّالکوردن قووّة تخویّلش مویگوردد،
وقتی پیوند بین دو طرف تشبیه یافت شود ،لوذّتی مضوا ف بورای مخاطوب بوه وجوود
میآید .در برخورد با تشبیهات مجمل در دیوان کلیم ،مخاطب برای ایجواد پیونود میوان
طرفین تشبیه و دریافت و کشف وجه شبه ،چندان دچار مشکل و سردرگمی نمیشود و
این امر معلول ر ایت ا تدال کلیم در گزینش صور تشبیهی پیچیده و دیریا
گلستان چون ساقی مستان ندارد گلبنی

است:

تا گل ساغر از او چیدم گل دیگر گرفت
(کلیم)13/11 ،1353 ،
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در بیت فوق ،دریافت وجهشبه ،با کمی دقّت میسّر میگردد .ساختمان تشبیه مقیّد
به مفرد و وجهشبه سرخی و زیبایی حقیقی است .گلِ ساغر در مصرع دوم تشبیه فشرده
است .شا ر ساقی را به گلبنی مانند کرده که ساغر به دست دارد ،اگور گلوبن را در نظور
بگیریم ،متوجّه میشویم که گلهای سرخ بر روی بوتهها همانند جام شورا

اسوت کوه

بر پنجة ساقی قرار دارد ،وقتی گلی چیده شود ،گلی دیگر بور روی شواخه وجوود دارد،
ساقی نیز همچون گلبنی است که وقتی ساغر از دست او میگیرند ،جوامی دیگور بورای
مستان پیش میآورد .در بیت زیر از ترکیببندها چنین سروده است:
یاسمن در محشر نشو و نمای بوستان

نامهای چون روی اربا

وفا آورده است
(همان)12/818 ،

در اینجا نامة یاسمن به «روی اربا

وفا» تشبیه شده است .شاید در ابتدای امور،

همانندی نامه که امری حسّی است ،با روی اربا

وفا که امری قلی اسوت در تصووّر،

کمی با مشکل مواجه شود ،امّوا بوا توجّوه بوه مصورع اوّل و دقّوت دراجوزای آن ،درک
وجهشبه بوهراحتوی ،میسّور مویشوود .گول یاسومن سوفید اسوت و در نتیجوه ،ناموة آن
(گلبرگها) در محشر نشو و نمای بوستان (فصل بهار) سفید خواهود بوود و بوه هموین
قیاس،کسانی که وفای به هد دارند در روز قیامت ،به اصطالح« ،روسفید» خواهند بوود
و چهرهای درخشان خواهند داشت .با ایون تجزیوه و تحلیول در مصوراع اوّل ،دریافوت
وجهشبه که سفیدی و درخشش است ،امکانپذیر خواهد بود و مخاطب شوباهت ایجواد
شده میان مشبّه و مشبّهٌبه را میپذیرد .این تشوبیه نیوز بسویار زیبوا و بکور اسوت(.سوایر
نمونهها در دیوان کلیم10/812 ،10/322 ،5/285 ،1/10 ،3/12 ،و)...
استخدام در وجهشبه
آرایة استخدام در بحث تشبیه از جایگاه و اهمّیّت ویژهای برخوردار است .کواربرد
این صنعت ،نشوان دهنودة اوج تسولّ و وسوعت دیود و قودرت تخیّول شوا ر اسوت.
وجهشبهی که دارای استخدام باشد ،در ارتباط با مشبّه ،یک معنی و در ارتباط با مشّبهٌبوه
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معنی دیگری دارد .استخدام در وجهشبه موجب فعّالیّت بیشتر ذهن خواننده شده ،لوذّت
او را از یافتن معنیهای متعدّد و خالف انتظار ،دوچندان میکنود؛ زیورا «کشوف ارتبواط
وجووهشووبه ،بووا مشووبّه و مشووّبهٌبووه بووه دلیوول ایهووام موجووود در کلمووه ،بووه تووأخیر
میافتد»(.پورنامداریان و ماحوزی ،1353 ،ص )85دوگانگی وجه شبه اغلب در تشبیهات
مفصّل ،به کار گرفته میشود که الوه بر نو بودن ،از هنریتورین انوواع وجوهشوبه نیوز
هست .بسامد زیاد تشبیهات مفصل در دیوان کلیم موجب شده که او با قودرت و آزادی
بیشتری ،موفّق به خلق وجهشبه استخدام شود .وجود تعداد چشمگیر موارد استخدام در
وجهشبه تشبیهات کلیم الوه بر مضمونآفرینی و نازکخیالی که ویژگوی مودة شوعر
اوست ،مهر تأیید دیگری بر کارناموة درخشوان شوعری او نیوز هسوت و وجوود هموین
امتیازهای ویژه است که وی را یکی از شا ران برجستة سبک هنودی سواخته اسوت .در
ادامه ،گوشههایی از خالقیّت و هنر این شا ر در این خصوص نمایانده میشود:
به باغ دهر خس آشیوووانه را مانم

که در میان طراوت ،ز خرّمی دورم
(کلیم)8/212 ،1353 ،

وجهشبه(دوری از خرّمی) در مصراع دوم ،دارای صونعت اسوتخدام اسوت کوه در
ارتباط با مشبّه محذوف(من) ،قلی و دارای مفهوم کنایی "غمگین بودن و شاد نبوودن"و
در رابطه با مشّبهٌ به(خس آشیانه)،حسّی و به معنی حقیقی "خشکی و خرّم نبودن" است.
در بیت زیر از قصاید چنین سروده است:
ندانم سبزه چون میخیزد از باغ

که دامنگیر همچون کوی یار است
(همان)3/310 ،

"دامنگیر بودن" وجهشبهی است که آرایة استخدام در آن مشاهده میشود .وجهشبه
ذکر شده در ارتباط با "سبزه" ،معنی تماس داشتن سبزه با دامن ،به دلیول رشود سوریع و
بلند بودن بوتههای آن ،و در ارتباط با "کوی یار" به معنوی گرفتوار شودن در شوق یوار
است؛ زیرا رفتن اشق به کوی یار با ث دامنگیر شودن شوق مویشوود(.نمونوههوای
بیشتر در کلیم5/252 ،11/153 ،18/113 ،1/80 ،1353 ،و)...
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ساختار و طرفین تشبیه
در ساختار و طرفین تشبیهات دیوان کلیم ،موارد برجسته و قابل تأمّول ،بیشوتر در
قالب تشبیهات حسّی به حسّی ،حسّی به قلی ،قلوی بوه قلوی ،مرکّوب بوه مرکّوب و
تشبیه تمثیل است که در ادامه ،به بررسی آنها پرداخته میشود.
تشبیه حسّی به حسّی
دراین نوع تشبیه ،هر دو طرف تشبیه از امور حسّی بوده ،با یک یوا چنود توا از
حواس ظاهر ،قابل درک و دریافت هستند و دریافت وجهشبه نیز بهراحتی ،امکوانپوذیر
است .این نوع از تشبیه که «الزمة ایجاد آنها فعّالیّت ذهنی نویسنده برای برقراری ارتباط
میان دو شیذ ظاهرا بیارتباط است -دارای ارزش هنری است و داللت بر قدرت تخیّل
نویسنده در حوزة تصویرآفرینی دارد»(.پورنامداریان ،1383 ،ص )51کلویم بوا دقّوت در
محی اطراف و الهام گرفتن از طبیعت و محسوسوات ،طورفین حسّوی بوه حسّوی را در
تشبیهات فشرده و گستردة دیوان خود به کار برده که در شوکل گسوترده مجوال ظهوور
بیشتری پیدا کرده است(.جدول  ،2نمودار  )2تشوبیهات حسّوی بوه حسّوی کوالم وی را
برجسته و آراسته ساختهاند:
ز خار راه مالمت کلیم را چه غم است؟

کوه او ز آبلوه ،اخوگر به زیر پوا دارد
(کلیم)15/108 ،1353 ،

در بیت فوق که تشبیه مرکّب است ،دو امر حسّی آبله و اخگور در سووزش و درد
داشتن به یکدیگر تشبیه شدهانود و شوا ر بوا اسوتفاده از انتخوا

نیکووی ایون دو امور

محسوس توانسته است مفهوم و منظور نظر خود را بهخوبی به مخاطب برساند .تصاویر
حسّی به حسّی فشردهای نظیر :نخولِ شوعله( ،)13/11مضورا

مژگوان( ،)11/218آیینوة

زانو( ،)3/281پیراهنِ سال( )18/310و کافور صبح( )11/230در دیوان ،نشوان از توجّوه
کلیم به امور مختلف دارد که نوآوری او در این ترکیبات نیز قابل مالحظه اسوت(.سوایر
موارد در :کلیم21/228 ،20/222 ،1/113 ،1/21 ،1353 ،و)...
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تشبیه حسّی به عقلی
در این تشبیه ،مشبّه حسّی و مشبّهٌبه قلی است .به ا تقاد برخی بالغیون «از نظور
تئوری ،این نوع تشبیه نباید وجود داشته باشد»(،شمیسا ،1310،ص )35زیرا که هموواره
امر قلی نسبت به حسّی ،اخفی است .بنابر این ،در اینگونه تشبیهات ،اغلب ،وجهشوبه
ذکر میشود و در غیر اینصورت ،مشبّهٌبه قلی ،منظور و مقصوود موورد نظور شوا ر را
روشنتر از مشبّه که حسّی است ،بیان میدارد .نکتة دیگری که در خصووص ایون نووع
تشبیه باید به آن اشاره کرد ،این است که« هدف شا ر از مانند کردن یک امر حسّوی بوه
امری قلی نو ی ارتقا بخشویدن بوه شوأن و مرتبوة آن امور محسووس اسوت؛ زیورا در
خصوصیّت مورد نظر او ،آن محسوس با آن معقول رقابت میکند و گاه نیز ممکن است
که مشبّهٌبه قلی برای مشبّه حسّی نوو ی اغوراق در بیوان مقصوود را بوه هموراه داشوته
باشد»(.گلچین ،1310 ،ص )322صحّت این مطلب در بیت زیور از تشوبیهات کلویم بوه
وضوح به اثبات رسیده است:
ز شوق گوشة چشم تو سرمه

بهشتی چون صفاهان میگذارد
(کلیم)1/115 ،1353 ،

در این بیت که اصفهان به بهشت مانند شده است ،وجهشبه ذکر نشوده اسوت امّوا
مشبّهٌبه(بهشت) منظور شوا ر را صوریحتور از مشبّه(صوفاهان) بیوان کورده اسوت .کلویم
همچنین با استفاده از این تشبیه ،مرتبة مشبّه را که حسّی است ،باال برده و آن را همشأن
مشبّهٌ به قلی کرده است .وجهشبه «زیبایی» از طریق مشبّهٌبه قلی ،بهسور ت بوه ذهون
خطور میکند و در بیت:
همچو غم ،در خلوت هر دل مرا ره دادهاند
این سبکروحی از آن دارم که بیغم نیستم
(کلیم)5/221 ،1353 ،
ذکر وجهشبه(راه داشتن به هر خلوت) در بیت فوق ،موجب ایضاح تشبیه شوده و
ابهام زدایی کرده است .از طرف دیگر ،مشوبّه مضومر(من) از طریوق پیونود بوا مشوّبهٌبوه
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قلی(غم) با نو ی اغراق در بیان شدت سبکروحوی و راه یوافتن بوه خلووت هور دل،
همراه است(.نیز نک :کلیم1/351 ،1/211 ،3/153 ،3/32 ،1353 ،و)...
تشبیه عقلی به عقلی
مشبّه و مشبّهٌبه در این نوع تشبیه هر دو قلی هستند .خلق چنین تشبیهی دشووار
است؛ زیرا مانند کردن دو امر انتزا ی به یکدیگر نیاز به تأمّل و تخیّل قوی دارد .کلیم با
ساخت تصاویری از نوع قلی به قلی ،توانایی و خالقیّت خوود را در ایون زمینوه نیوز
آشکار ساخته است(.جدول  ،2نمودار )2به نوان نمونه ،در تشوبیه بکور و دور از ذهون
زیر:
آن جنگجو که هیچ مالل از جفا نداشت

صلحش به سان رنجش اشق ،بقا نداشت
(کلیم)5/53 ،1353 ،

صلح معشوق به رنجش اشق تشبیه شده است که در آن ،هم ایجواد ارتبواط بوا
استفاده از وجهشبه ذکر شده در بیت و هم انتخا

مشبّه و مشبّ ٌهبوه بوا خالقیّوت هموراه

بوده و نوآوری موجود در خلق چنین تصویر تشبیهی مخاطب را بوه تحسوین شوا ر وا
میدارد .هر دو طرف تشبیه معقول هستند و ذکور وجوهشوبه(بقا نداشوتن) هماننودی دو
سوی تشبیه را اثبات میکند .همچنین ،در بیت:
بهشتی جز دلِ آگوواه در الم نمیباشد

هوای جنّت ار داری ،به طبع اهل دل جاکن
(همان)3/302 ،

دو تشبیه معقول وجود دارد .در مصراع نخست ،دلِ آگاه بوه بهشوت تشوبیه شوده
است و مقیّد بودن دل به صفت آگاه ،دریافت وجهشبه را براحتی ،میسّور سواخته اسوت.
هر دو طرف این تشبیه نیز از امور قلی هستند .در مصوراع دوم مشوّبهٌبوه یعنوی هووای
جنّت ،وجهشبه را که «مطبوع و خوشایند بودن» است بهتر ،تدا ی میکند و مخاطب بوا
در نظر گرفتن این خصوصیّت برای هوای جنّوت ،از راه پیونود مشوبّه و مشوبّهٌبوه ،ایون
ع اهل دل(مشبّه) ،قابل قبول ساخته است .در این بیوت ،مخاطوب
خصوصیّت را برای طب ِ
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با تعدد تصاویر تشوبیهی قلوی بوه قلوی رو بوهروسوت(.کلیم،3/111 ،18/50 ،1353 ،
1/311و)...
تشبیه مرکّب
در همة کتب بالغی که در زمینة لم بیان بحث کردهاند ،در تعریف تشبیه مرکّوب
مطالبی آمده که تقریبا ،شبیه به یکدیگرهستند .حاصل همة ایون تعواریف ،آن اسوت کوه
تشبیه مرکب ،تشبیهی است که وجهشبه و مشّبهٌبه در آن ،مرکّب باشد و به بیانی دیگور،
حصول وجهشبه از دو یا چند چیزاست ،به شرط اینکه وجهشبه صورت ویوژة خوود را
داشته باشود(.شوفیعیکودکنی ،1351 ،ص11؛ آهنوی ،1383 ،ص )130هیوأت منتوزّع از
اجزای ترکیب در تشبیه مرکّب ،باید با یکدیگر پیوند داشته باشد و نباید جدا از هوم در
نظر گرفته شود؛ زیرا در صورت تجزیة اجزای ترکیوب ،زیبوایی و لطوف تشوبیه از بوین
میرود و دیگر نیازی به اسوتفاده از ایون تشوبیه نخواهود بوود .تشوبیه مرکّوب نشوان از
خالقیّت و پیچیدگی ذهنی شا ر دارد و در آن« ،هوم کشوف اسوت و هوم وحودت در
کثرت .این تشبیه بر خالف تشبیهات خبری ،صِرف همانند کوردن دو چیوز بوا دو چیوز
دیگر نیست و خبر دادن از همانندی مجموع چند چیز منظّم به هم من حیوثالمجمووع
نیز محسو

نمویشوود؛ بلکوه برخاسوته از اطفوه و احساسوات شودید شوا ر اسوت»

(وحیدیان کامیار ،1351 ،ص )15در تشبیه مرکّوب ،شوا ر بوا بوور از مفواهیم سواده و
تکراری ،اندیشههای پیچیده را در قالب تصاویری مرکب و زیبا مطرح میکند .کلیم نیوز
از جمله شا رانی است که با استفاده از تشبیه مرکّب ،به تخیّالت شوعری خوود وسوعت
بخشیده است .آفرینش تشبیه مرکّب در غزلیّات او با دقّت و تخیّلی نیرومند که نشوان از
خودآگاهی اندیشة وی دارد ،صورت پذیرفته است ،زیرا «الزمة چینش واژههوا در کنوار
هم و خلق تصاویر ترکیبوی ،همانوا داشوتن خودآگواهی ذهنوی اسوت»(.آقوا حسوینی و
همکاران ،1353 ،ص )1در این میان ،تشبیه مرکّب به مرکّوب از زیبواترین و مهومتورین
ساختارهای تشبیهی است که کلیم در دیوان خود ،جایگاه ویوژهای را بوه آن اختصواص
داده است ،جایگاهی که تشبیهات تمثیل وی را نیز در بر دارد .کاربرد واژگوان خواص و
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تصاویر تازه و دور از تصور در این تشبیهات غنوا و ارزش واالیوی بوه شوعر او

بخشیده است .کلیم در پرتو استفاده از ناصر حسّی ،توانسوته اسوت بوا مهوارت ،اموور
قلی را برای مخاطب ،قابل پذیرش و تفهیم کند و این مهم ،بیشتر در تشبیهات تمثیلوی
او اتفاق افتاده است .از آنجا که تشبیه تمثیول نیوز مرکّوب اسوت ،اشواره بوه آن در ایون
مبحث ،ضروری مینماید .تشبیهات مرکّب به مرکّب در اشعار کلیم با تصاویری زیبوا و
ملموس ،خلق شدهاند:
فروغ ارضت از حلقههای زلف سیاه

چو روشنایی ایمان به کافرستان است
(کلیم)13/22 ،1353 ،

گفته میشود استفاده از مشبّهٌبه قلی در تشوبیه مرکّوب ،خوالف منطوق بالغوی و
هنری است؛ زیرا هدف از تشبیه ،بیان حال مشبّه به وسیلة مشبّهٌبه است ،امّا در صوورتی
که مشبّهٌبه ،خود نیاز به تفسیر داشته باشد و از اموور حسّوی نباشود ،تصوویر حاصول از
تشبیه دچار تعقید خواهد شد(.حکیم آذر ،1310 ،ص )22در چنوین موواردی ،مویتووان
مشبّهٌبه را از طریق مشبّه حدس زد .در بیت فوق ،شا ر مشبّهٌبه را از اموور قلوی آورده
است؛ امّا با توجّه به توسّع و وضوحی که در مشبّه وجوود دارد ،تشوبیه او قابول درک و
پذیرش است .در مصراع نخست بیت ،هیأت مصووّر بوا نیموة دوم بیوت مطابقوت دارد.
روشنایی و فروغ چهره از میان حلقههای سیاه زلف ،امری حسّی و روشونایی ایموان در
کافرستان امری قلی است .پیوند میان دو رکن تشبیه در این بیت بوه دلیول نشوان دادن
روشنایی ارت در میان حلقههای سیاه زلف حاصل شده است .ذکور چنوین تشوبیهات
مرکّب در غزلیّات کلیم نشان از خالقیّت و مهارت او در ایجاد ارتباط بین هیأتی مرکّوب
و حسّی با تصویری مرکّب و قلی است ،بهخصوص که در این اقدام ،با ذوق و قریحة
نا

و بکر خود ،توانسته است مخاطب را اقناع کند.
تشبیه مرکّب از نظر بالغی و زیباییشناسی ،در مقایسه بوا دیگور انوواع تشوبیه ،از

ارزش بیشتری برخوردار است .کاربرد تشبیه مرکّب نشان از قودرت تخیّول و اطفوة او
دارد ،به نوان مثال در بیت زیر:
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فتاده پرتو یاقوت و لعل بر الماس

چنانکه کس چراغانیی فتد در آ

زالل

(کلیم)2/331 ،1353 ،
تصویر افتادن پرتو قرمز یاقوت و لعل بر روی المواس درخشوان و انعکواس نوور
توسّ الماس که هیأتی مرکّب است -به افتوادن کوس چراغوانی بور روی آ

زالل و

شفاف تشبیه شده است .وجهشبه « قرار داشتن تصویری درخشان و قرمز رنگ بور روی
جسمی شفاف و سفید» است و طرفین تشبیه حسّی به حسّیاند(.همان،8/101 ،11/12 ،
 2/321 ،13/111و)...
تشبیه تمثیل نیز نو ی تشوبیه مرکّوب اسوت؛ بوه ایون دلیول کوه هور دو رکون آن
دربرگیرندة تصویر مرکّب هستند و وجهشبه نیز مرکّب است .در اینجا به دلیول وجوود
همین ارتباط تنگاتنگ بین تشبیههای تمثیل و مرکّب ،بوه بحوث تشوبیه تمثیول در ذیول
بحث تشبیه مرکّب به مرکّب ،پرداخته میشود.
تشبیه تمثیل
تمثیل که کاربرد پربسامد آن یکی از ویژگیهای سبک هندی محسو

میشوود از

دیرباز ،در شعر فارسی کاربرد داشته و درآثار بالغی ،تعاریف مختلفی از آن رضه شده
است .قدامه بن جعفر از جمله افرادی است که در کتا

«نقودالشّوعر» خوود ،از تمثیول،

بدون اشاره به نام آن یاد کرده است .او تمثیل را از جمله اوصاف «ابتالف لفظ و معنوی»
ضعُ کَالٰما یَدُلُّ َلیٰ مَعنویٍ
قرار داده و میگوید« :وَ ُهوَ اَن یُریدَ الشّا ِرُ اِشارَهً اِلیٰ مَعنیً فَیَ َ
آٰخَرِ وَ ذِٰلکَ المَعنیَ اآلٰخَرِ وَ الکَالٰمِ یُنبِئاٰنِ َ ّماٰ أَرٰادَ أَنْ یُشیرَ اِلَیهِ»(.قدامه بن جعفر ،بیتوا،
ص )181بهنظر میرسد منظور او همان پیوند ایجاد شده توسّ شا ر ،میان مفهوم ذهنی
خود و مثال محسوس(تمثیل) باشد .در نظر برخی ،تمثیل با "ارسالالمثل" ،مرادف شوده
است(.همایی ،1313 ،ص )211دّهای دیگر نیز تمثیل را «در اصطالح منطوق ،اسوتدالل
از حکم جزبوی بوه حکوم جزبوی دیگور» در نظور گرفتوهانود(.ثروتیوان ،1311 ،ص)82
پورنامداریان در خصوص تمثیل ،بحث مفصّولی ارابوه کورده و آن را تصوویری از نووع
مجاز یا استعاره دانسته و در حووزة لوم بیوان قورار داده اسوت (.پورناموداریان،1313 ،
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ص )111تمثیل در واقع نو ی تشبیه مرکّب است که در آن ،شا ر برای تفهویم موضووع
ذهنی خویش که در حکم مشبّه است ،با مثالی ینی و محسوس ،که در حکوم مشوّبهٌبوه
خواهد بود ،پیوند و شباهت ایجاد میکند .وجهشبه نیز هیأتی مرکّب دارد کوه از اجوزای
مختلف تشبیه اخذ میشود.
تشبیه تمثیل ،در اشعار کلیم نمود قابل توجّهی دارد(.جدول  3و نمودار  )3امّوا از
آنجا که وی در استفاده از معانی و مفواهیم پیچیوده و همچنوین صوورخیال دشووار ،در
سبک هندی ،شا ری ا تدالگرا است ،در استفاده از تمثیل نیز جانب ا تودال را ر ایوت
کرده است .کلیم با استفاده از روش تمثیل ،تشبیهاتی بسیار بکر و زیبا خلق کرده اسوت
و تمثیل به کار رفته در تشبیهات او بهخوبی از هودة پیونود بوا موضووع ذهنوی شوا ر
برآمده است؛ به طوری که مخاطب را بعد از دریافت این رابطه و پیوند بین امری ذهنوی
به حسّی ،ذوقی وافر حاصل میشود:
به اختیار جهان دلنشین کس نشود

چنانکه منزل بیآ

کووواروانی را

(کلیم)10/21 ،1353 ،
در بیت فوق ،به کام نبودن دنیا و دلنشین نبودن آن به اختیار انسان ،به نوان مشبّه
ذهنی ،و خوشایند نبودن منزل بدون آ

برای کاروانی و مسافر ،به نوان مشّبهٌبه حسّی

قرار گرفته است و وجهشبه حاصل از اجزای دو طرف تشبیه« ،رنوج و نواراحتی و ودم
خرسندی از امور دنیایی» است .نمونههای قابل توجّهی ازگزینش چنین تمثیلهای نوو و
ملموس برای تاکید و تأیید مفهوم ذهنی در دیوان کلیم وجود دارد:
هیچ کووووتاهی ندارد این نووزاع نفس و قل
بیمیانجی چون جدال وجنگ زن با شوهر است
(کلیم)1/231 ،1353 ،
مشبّه قلی بیمیانجی بودن نزاع بین نفس و قل ،به مشبّهٌبه محسوس بیمیوانجی
بودن د وای بین زن و شوهر تشبیه شده است .وجهشبه حاصل از ایون تصوویر مرکّوب
«کشمکش و جدال بین دو امر ناسازگار و متفاوت و ادامهدار بودن ایون جودال» اسوت.
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شا ر با تمثیلی محسوس ،امری ذهنی را ینی و قابل پذیرش کرده اسوت(.کلیم،1353 ،
13/311 ،2/131 ،11/35و)...
تشبیه از نظر ساختمان
در بحث اشکال تشبیه ،که بحثی فر ی است ،انواع تشبیه از لحاظ شوکل ظواهری
مورد بررسی قرار میگیرد .این بررسی شامل مواردی از قبیل نظم و ترتیب قرار گورفتن
مشبّه و مشبّهٌبهها ،تعدّد هر یک ،پنهان یا آشکار بودن تشبیه و برتری و تفضیل مشبّه بور
مشبّهٌبه میشود .بحث و بررسی در خصوص اشکال تشبیه ،ارتباطی به ماهیّت آن نودارد
و فق از نظر صوری و ظاهری ،مورد توجّه قرار میگیرد .کلیم تمام اشوکال تشوبیه بوه
جز تشبیه معکوس را بهکار گرفته است .از میان اشکال بهکار رفتوه در دیووانش ،تشوبیه
ملفوف دارای بیشترین و تشبیه تسویه کمترین بسامد را به خود اختصاص دادهاند.
تشبیه ملفوف
تشبیه ملفوف مبتنی بر صنعت لف و نشر است و در آن ،حداقل دو مشبّه ،به طور
جداگانه و سپس ،مشبّهٌبههای هر کدام به صورت مجزّا ذکر میشود .در هم آمیخوتن دو
آرایة تشبیه و لفّ و نشر در این شوکل از تشوبیه موجوب زیبوایی و توأثیر بیشوتر کوالم
میشود .کلیم از میان اشکال تشبیه به نوع ملفوف آن ،نایت بیشتری داشته(.جودول 3و
نمودار )3و تصاویر حاصل از این تشبیه در دیوان وی قابل تأمّل هستند .به نوان مثوال،
در بیت زیر که ژرفساخت مرکب دارد ،میگوید:
قربان آن بناگوووش ،و آن برق گوشواره

باهم چهخوش نمایند آن صبح واین ستاره
(کلیم)10/322 ،1353 ،

شا ر با استفاده از تشبیه و لفّ و نشر ،بناگوش و برق گوشواره را بوه ترتیوب بوه
صبح و ستاره مانند کرده است .مشبّهها در مصراع اوّل و مشّبهٌبهها در مصوراع دوم قورار
گرفتهاند و تشبیه ملفوف از نووع مرتّوب اسوت(.سوایر مووارد در هموان،3/102 ،1/21 ،
10/322 ،8/118و)...
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تشبیه مفروق
در این شکل تشبیه ،چند مشبّه و مشبّهٌبه وجود دارد و هر مشبّه با مشوبّهٌبوه خوود
همراه است .در بیت زیر کلیم با استفاده از این تشبیه که شکل مرکّب دارد ،شدّت اندوه
خود از دوری معشوق را به زیبایی و به گونهای بسیار ملموس ،به تصویر کشیده است:
تو همچو تیرِ ز کف جسته رفتهای و کلیم

بهخود فرو شده چون حلقة کمان بی تو
(کلیم)3/312 ،

در بیت فوق ،مخاطب شا ر(معشوق) ،به تیر زکف جسته مانند شوده و«کلویم» ،از
دوری او ،همچون حلقة کمان ،به خود فرو شده است .شا ر با استفاده از این نوع تشبیه
به بهترین شکل ،از هدة بیان مطلب برآموده اسوت(.سوایر مووارد از تشوبیه مفوروق در
همان2/233 ،1/231 ،11/10 ،2/28 ،و)...
تشبیه تسویه
در این تصویر خیالی ،شا ر چند مشبّه را به یک مشبّهٌبه مانند میکنود توا تسواوی
آنها در داشوتن صوفتی آشوکار شوود .ایون تشوبیه کمتورین کواربرد را در دیووان کلویم
دارد(.جدول  3و نمودار  )3به نوان مثال ،در بیت زیر شا ر با ذکر وجهشبه «شکسوتن»
که آمیخته به صنعت استخدام نیز هست ،خود( ما) و می را هومزموان ،بوه «توبوة فصول
بهار» مانند کرده است:
ما و می در این چمن چون توبة فصل بهار

روز اوّل با شکستن هد و پیمان بستهایم
(همان)2/253 ،

و در بیت زیر از قصاید چهار مشبّه (بهار،موسم گل ،جشن ید و فتح دکن) تنها
به یک مشبّه (بالش یش) تشبیه شده است:
بهار و موسم گل ،جشن ید و فتح دکن

چهار بالش یش ،دوام سامان است
(کلیم)1/351 ،1335 ،
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تشبیه جمع
در تشبیه جمع برای یک مشبّه ،چند مشبّهٌبه آورده میشوود .نموود ایون تشوبیه در
توصیف احوال کلیم مبنی بر تسلیم بودن و بیتوجّهی به وی توسو دیگوران ،در بیوت
زیر قابل مشاهده است:
چون قلم دارم سر تسلیم را در زیر تیغ

هر کسم سر میزند گویی که خ ّ باطلم
(همان)3/215 ،

شا ر ،خود را یک بار به «قلم» و بار دیگر به «خو ّ باطول» ،ماننود کورده و بودین
گونه ،برای یک مشبّه ،دو مشبّهٌبه در بیوت آورده اسوت(.سوایر مووارد در هموان،1/22 ،
8/213 ،11/128 ،3/183و)...
تشبیه مشروط
در تشبیه مشروط ،شباهت بین مشبّه و مشوبّهٌبوه در گورو شورطی اسوت کوه ذکور
میشود .و معموال« ،اگر» یا مترادفات آن به نوان ادات شرط به کار میروند .شرط باید
در وضعیّت ارکان تشبیه اثرگذار باشد تا تشبیه را مشروط کند .به نوان مثوال ،در بیوت
زیر از غزلیّات کلیم ،زخم در صورتی همچو سوفار دهان باز میکنود ،کوه پیکوان از آن
دور شود« .اگر» به نوان ادات شرط در مشبّه اثرگذار بوده و شباهت آن بوه مشوّبهٌبوه را
مشروط کرده است:
یک دم از زخم اگر دور شود پیکانت

همچو سوفار به خمیازه دهن باز کند
(همان)5/133 ،

(سایر نمونههای تشبیه مشروط در کلیم3/213 ،10/285 ،20/51 ،3/1 ،و)...
تشبیه تفضیل
تعریف تشبیه تفضیل از رشید وطواط چنین است که« :این صنعت چنان باشد کی
شا ر چیزی را به چیزی مانند کند؛ باز ،از آن برگردد و مشبّه را بور مشوبهبوه تورجیح و
تفضیل نهد»(.وطواط ،1312 ،ص )80تشبیه تفضیل یکی از راههای نو کردن تشبیه است
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و در آن ،آشناییزدایی و نو ی هنجارشکنی رخ میدهد؛ زیرا «مشبّه را که باید در معنی
تشبیه از مشبّهٌبه ضعیفتر باشد به وجهی قویتر ،نشان دهند و او را از مشوبّهٌبوه بواالتر
تصور کنند»(.صفا ،1333 ،ص )22این شکل از تشبیه ،دارای ارزش هنری و زیباشناختی
زیادی است .کلیم به واسطة این شکل از تشوبیه ،برخوی از تصواویر خیوالی خوود را از
حالت ابتذال و کلیشهای خارج کرده است .به نوان مثال در این بیت:
هر که گوید که به روی تو بود گل مانند

روکشی بر رخ آییوونه ز زنووگار کشد
(کلیم)3/182 ،1353 ،

شا ر برای اینکه روی معشوق را بر گل برتری دهد  ،تشبیه روی معشووق را بوه
گل کاری بیهوده و همچون کشیدن روکشی بر رخ آیینوه دانسوته اسوت .بودین ترتیوب،
کلیم با استفاده از ترفند تشبیه تفضیل ،مانند کردن روی معشوق بوه گول را از صوورت
یک تشبیه مبتذل و کهنه خارج کرده است.
بیقدرتر از غم به دل ماتمیانم

هر چند که نایا تر از خاطر شادم
(همان)3/282 ،

در این بیت که تشبیه جمع نیز هست ،شا ر وجهشبه «نایا » را به صورت صفت
تفضیلی در بیت ذکر کرده است .این کار موجب شده که مشبّه (کلیم) بر مشّبهٌبوه(خاطر
شاد) برتری داده شود(.نمونوههوای دیگور از تشوبیه تفضویل در هموان،5/285 ،3/183 ،
1/883و )...گاه در تشبیه تفضیل هدف از تفضیل درجهت منفوی اسوت ،اتّفواقی کوه ،در
مصرع نخست از بیت فوق رخ داده و شا رطوری وانمود کرده است کوه گوویی قصود
تشبیه نداشته است ،امّا در واقع«این ملکرد ترفندی است تا مشبّه بور مشوبّهٌبوه تفضویل
داده شود»(.مجد و مهدویفر ،1351 ،ص )213ابهام ظریف و تخیّل قوی در این ترفنود
بسیار جالب توجّه است.
تشبیه مضمر
در این تشبیه ،ظاهرا با ساختار تشبیهی مواجه نیستیم؛ امّا گوینده به طوور ضومنی،
در کالم خود ،تشبیه به کار میبرد ،و«همین امر سبب میشود که ذهون مخاطوب بیشوتر
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به جستجو بپردازد و ارتباط را با دقّت ،دنبال کنود» (.لوویمقودّم و اشورفزاده،1331 ،
ص )111تشبیه مضمر در اشعار کلیم با مهارت بسیار ،به کار رفته است ،به نوان مثوال،
در بیت زیر:
ز یک قطره سرشکم تن ز جا شد

بلوی اشوک از رخ من کوهربا شد
(کلیم)3/123 ،1353 ،

رخ شا ر به طور مضمر ،به کاه ،و اشک به کهربا تشبیه شده که تن از جوا شوده
است .در مصراع دوم شا ر میگوید ،اشک برای چهرة او کهربا شده اسوت .بورای ایون
منظور ،رخ باید چون کاه ،زرد باشد که اشک بوه کهربوا تبودیل شوود .هموانگونوه کوه
میدانیم ،کاه و کهربا یکدیگر را جذ
میشود ،جذ

میکننود .اشوک هوم کوه روی صوورت جواری

پوست میگردد .بنوابراین اشوک بورای رخ شوا رکه همچوون کواه ،زرد

است ،کهربا شده و این دو همانند کاه و کهربا یکدیگر را جذ

میکنند .دریافوت ایون

تشبیه برای مخاطوب ،بوهراحتوی حاصول نمویشوود(.سوایر مووارد در هموان،13/113 ،
1/185و)...
جدول :1بسامد تشبیهات مجمل ،مفصّل ،مؤکّد و مرسل دیوان کلیم کاشانی
نوع

مجمل

مفصّل

مؤكّد

مرسل

بسامد

611

072

671

056

درصد

44/52

70/81

47/70

17/02
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نمودار1و بسامد تشبیهات مجمل ،مفصل ،مؤكد و مرسل دیوان كلیم
كاشانی
270

251
178

166

مفصل

مجمل

مرسل

مؤكد

جدول9و بسامد طرفین تشبیه در دیوان کلیم کاشانی
نوع

حسّي به حسّي

عقلي به حسّي

حسّي به عقلي

عقلي به عقلي

بسامد

011

72

60

1

درصد

71/17

61/71

8/06

0/64

نمودار9و بسامد طرفین تشبیه در دیوان کلیم کاشانی
461

482

12

8

113
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جدول9و بسامد اشکال تشبیه در دیوان کلیم کاشانی
نوع

مفروق ملفوف

جمع

تسويه

مشروط مضمر تفضيل

تمثيل

بسامد

62

01

68

8

68

7

66

87

درصد

5/22

7/52

8/41

2/12

8/41

6/17

0/24

2/26

نمودار9و بسامد اشکال تشبیه در دیوان کلیم کاشانی
37
28
19
13

13

11
7

3

0

نتیجهگیری
تشبیه به نوان یکی از مهمتورین ناصور بیوانی در دیووان کلویم کاشوانی موجوب
آراستگی کالم وی شده است .با توجّه به جداول و نمودارها ،کلیم ،تشبیه را هم از نظور
بسامد و هم از لحاظ ارکان ،ساختمان ،طرفین و اشکال گوناگون آن موورد توجّوه قورار
داده است .وی در تصاویر تشبیهی خود ،بیشترین توجّه را به تشبیه گسوترده نشوان داده
است و از لحاظ طرفین ،گونة حسّی به حسّی آن که بیشتر برای توصیف بوهکوار گرفتوه
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شده ،در تشبیهات وی بسامد بیشتری دارد .کلیم توانسته است بوا بهورهگیوری از تشوبیه
تمثیل ،میان ناصر انتزا ی و حسّی پیوند ایجاد کند .همچنین از میوان انوواع سواختمان
تشبیه و اشکال آن ،به ترتیب تشبیه مرکّب و تشبیه تفضیل موجب برتری ادبی و غنوایی
هر چه بیشتر اشعار کلیم شده است .به کارگیری مشبّهٌبههای نو و وجهشبههوای دوگانوه
و هنرمندانه موجب زیبایی و جذّابیت هر چه بیشتر تشبیهات گسترده و دخالت مخاطب
از نظر فعالیّت ذهنی شده است .تشبیهات گسترده در دیوان کلیم ،دارای موق و غنوای
تصویری و بالغی بسیار است ،در واقع تصاویر تشبیهی دیوان او طوری اسوت ،کوه وی
توانسته با ترفندهایی نظیر آرایة استخدام و تمثیل در تشوبیه ،بورای معوانی ذهنوی خوود
نظیری ینی و ملموس ،در محی بیرون بیابد .با وجود اینکه کلویم یکوی از نماینودگان
مطرح سبک هندی است و این سبک به پیچیدگی مضمون و خیوال مشوهور اسوت ،امّوا
تصاویر تشبیهی او از ابهام و دشواری افراطی به دور است زیرا او جانوب ا تودال را در
این زمینه در پیش گرفته است .در واقع تشوبیهات دیووان کلویم بوا وجوود در برداشوتن
ویژگی نازکخیالی بسیار لطیف و ظریف خود ،خواننده را به کشف پیوند میوان ناصور
تشبیهی ترغیب میکنند .همین تصاویر تشبیهی بکر و نیکو به همراه سوایر مهوارتهوای
بالغی و بدیعی اشعار کلیم است که داشتن نوان خالقالمعانی ثوانی را بویش از پویش
برازندة نام این شا ر بلندآوازه در سرزمین پارسیان و هندیان کرده است.
منابع و مآخذ
الف)کتابها:
 -1قرآن کریم.
2و آهنی ،غالمحسین( ،)1383معانی و بیان ،تهران ،انتشارات مدرسة الی ادبیّوات
و زبانهای خارجی.
3و پورنامداریان ،تقی( ،)1313رمز و داستانهوای رموزی در اد
انتشارات لمی و فرهنگی.

فارسوی ،تهوران،
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2و پورنامداریان ،تقی( ،)1333خانهام ابری است ،تهران ،انتشارات سروش.
8و ووووووووووووووووو( ،)1351سفر در مه ،تهران ،انتشارات نگاه.
 -1تقوی ،نصراهلل( ،)1313هنجار گفتار ،تهران ،انتشارات مجلس.
3و ثروتیان ،بهروز( ،)1311بیان در شعر فارسی ،تهران ،انتشارات برگ.
5و جرجوانی ،بودالقاهر( ،)1311اسورارالبالغة  ،ترجموة جلیول تجلیول ،تهوران،
انتشارات دانشگاه تهران.
1و حسنپور آالشتی ،حسن( ،)1352طرز تازه ،تهران ،نشر سخن.
10و خطیب قزوینی ،جالل الدّین محمّود بون بودالرّحمن( ،)1200االیضواح فوی
لوم البالغ  ،بیروت ،منشورات دارالکتب اللبنانی.
11و دشتی ،لی( ،)1312نگاهی به صابب ،چ ،3تهران ،انتشارات اساطیر.
12و رادویانی ،محمدبن مر( ،)1312ترجمان البالغ  ،تصحیح احمود آتوش ،چ،2
تهران ،انتشارات اساطیر.
13و رجایی ،محمّد خلیل( ،)1331معالم البالغ  ،چ ،2شیراز ،مرکوز نشور دانشوگاه
شیراز.
 _12زرّین کوو  ،بدالحسوین( ،)1351شوعر بوی دروغ شوعر بوینقوا  ،تهوران،
انتشارات لمی.
 _18ووووووووووووووووووووو( ،)1353از گذشتة ادبی ایران ،چ ،2تهران ،نشر سخن.
11و سکاکی ،ابویعقو

یوسف بن محمّد( ،)1220مفتاح العلوم ،بیروت ،دارالکتب

علمیّ .
13و شفیعی کدکنی ،محمد رضا( ،)1331شا ر آیینهها ،چ ،8تهران ،نشر آگاه.
15و شمس قیس رازی( ،)1351صور خیال در شوعر فارسوی ،چ ،11تهوران ،نشور
آگاه.
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11و شمس قیس رازی( ،) 1333المعجوم فوی معواییر اشوعار العجوم ،بوه کوشوش
سیروس شمیسا ،تهران :فردوس.
20و شمیسا ،سیروس( ،)1333کلّیّات سبکشناسی ،تهران ،انتشارات فردوس.
 ،)1310(_________ -21بیان ،چ 1از ویراست چهارم ،تهران ،انتشارات میترا.
22و صبور ،داریوش( ،)1352آفاق غزل فارسی ،چ ،2تهران ،انتشارات زوّار.
23و صفا ،ذبیح اهلل( ،)1333تاریخ ادبیّات در ایوران ،ج ،8بخوش دوم ،چ ،3تهوران،
نشر فردوس.
 ،)1333(_______ -22آیین سخن ،چ ،11تهران ،نشر ققنوس.
28و لوی مقودم ،محمّدرضوا ،اشورف زاده( ،)1331معوانی و بیوان ،چ ،2تهوران،
انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب لوم انسانی(سمت).
21و فتوحی رود معجنی ،محمود( ،)1358نقد ادبی در سبک هنودی ،تهوران ،نشور
سخن.
23و ووووووووووووووووووووووووووو( ،)1351بالغت تصویر ،چ ،2تهران ،نشر سخن.
25و قدام بن جعفر ،ابوالفرج(بیتوا) ،نقودالشّوعر ،تحقیوق و تعلیوق دکتور محمّود

بدالمنعم خفاجی ،بیروت ،دارالکتب العلمیّ .
-21 .قیروانی ،ابن رشویق( ،)1155العمودة فوی محاسون الشوعر و آداب ة ،بیوروت،
دارالمعرف .
30و کریمی(امیری فیروزکوهی) ،امیر بانو( ،)1351دویست و یوک غوزل صوابب،
چ ،5تهران ،انتشارات زوّار.
31و کزّازی ،جالل الدّین( ،)1315زیباشناسی سخن پارسی ،تهران ،انتشاراتمرکز.
32و کلیم ،میرزا ابوطالب( ،)1353دیوان ،تصحیح و مقدّمة حسوین پرتوو بیضوایی،
تهران ،نشر سنایی.
33و گلچین معانی ،احمود( ،)1311کواروان هنود ،ج ،1مشوهد ،مؤسّسوة چوا
انتشارات آستان قدس رضوی.

و
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32و محبتی ،مهدی( ،)1310از معنا تا صورت ،چ ،2تهران ،انتشارات سخن.
38و وطواط ،رشید( ،)1312حدایق السحر فی دقوایق الشّوعر ،بوه تصوحیح بواس
اقبال ،تهران ،انتشارات سنایی و طهوری.
31و هاشمی ،احمد( ،)1355جواهرالبالغ  ،ترجمة حسون رفوان ،چ ،5قوم ،نشور
بالغت.
33و همایی ،جاللالدّین( ،)1313فنون بالغت و صنا ات ادبی ،تهوران ،انتشوارات
توس.
ب)مقاالت:
1و آقا حسینی ،حسین محمود ،براتی ،بّاس ،نیکبخت(« ،)1353تشوبیه مرکّوب در
غزل سبک راقی» ،پژوهشنامة اد

غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سوال ششوم،

شمارة  ،11صص .8-31
2و پورنامداریان ،تقی(« ،)1383نگاهی به تصویر آفرینی در مرزباننامه» ،به کوشش
محمّد روشن ،هشتمین کنگرة تحقیقات ایرانی «دفتور نخسوت :بیسوت و پونج خطابوه»،
تهران ،بنیاد فرهنگستانهای ایران ،صص .52 -123
3و وووووووووووووووو و امیرحسین ماحوزی(« ،)1353بررسی وجه شوبه در کلّیّوات
شمس» ،مجلّة دانشکدة ادبیّات و لوم انسوانی دانشوگاه تهوران ،دورة  ،81شومارة ،151
صص .21-12
2و رضوایی جمکرانوی ،احمود(« ،)1352نقوش تشوبیه در دگرگوونی سوبکی» ،دو
فصلنامة پژوهش زبان و ادبیّات فارسی ،دورة جدید ،شمارة پنجم ،صص .58-100
8و صادق زاده ،محمود(« ،)1351بررسی مختصّوات سوبکی و موتیوفپوردازی در
غزلیّات کلیم کاشانی» ،پژوهشنامة فرهنگ و اد  ،سال  ،1شمارة ،10صص .231-213
1و گلچین ،میترا(« ،)1310بررسی ساختارهای مختلف تشبیه در مثنوی» ،فصلنامة
تخصّصی سبکشناسی نظم و نثور فارسوی(بهار اد ) ،سوال چهوارم ،شومارة  ،1صوص
.331-382

__________________________________________________________________
تحلیل ساختار تشبیه و تأثیر آن در دیوان کلیم کاشانی

111

3و مجد ،امید و سعید مهدوی فر(« ،)1351نگاهی توازه بوه تشوبیه تفضویل» ،اد
فارسی ،شمارة  ،3-8دورة جدید  ،1صص .281-238
5و وحیدیان کامیار ،تقی(« ،)1351تشبیه ترفند ادبی ناشناخته» ،فصلنامة تخصّصی
ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،سال چهارم ،شمارة  ،13صص.3-11

