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Abstract
Abutaleb Kalim Kashani (Hamedani), Creative Al-Ma'ani Thani, is considered one of
the first poets of the 11th century. The use of elements such as theme, artistic, allegory,
and elements of folklore has made Kalim the pioneer of Indian-Isfahani style, whose
accuracy in speech and poem opens the door to the so-called Hindi poets. This research
has been done using a descriptive-analytical method and we have attempted to reflect on
some of the controversial words, phrases and verses of Kalim Kashani (Hamedani)’
Divan (collection), and tried to simultaneously investigate some of his controversial
verses to clarify his nature of the image and poem. Therefore, we present some of the
misreading related to the corrected forms of Kashani's illusions, and give some
suggestions on the correct form of the phrase ‘the houses in the eyes of the compass’
and ‘hot eyes’. Then, we combed the combination of hot eyes in a sonnet from Kalim,
and through this combination with the concept of green eye, we examined the history of
the use of the eye and the face of it. Then, through the inter-textual relationships in the
poetry of this era, by examining the neglected and obscure motifs of Kalim's poetry,
such as nail art, paper and Totoya paper, it was concluded that the key words for the
effect of the universal language on Indian poetry came from the status of specific and
personal motifs that has become one of the most popular Indian style characteristics.
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چکیده
ابوطالب کلیم کاشانی (همدانی) ،خالقالمعانی ثانی ،از شاعران برجستة قررن ارازمهم هیررس ا ر

مضرمونآفرانری،

خیال بندس ،تمثیل و ا تفامه از عناصر فرهنگ عامه ،کلیم را به اکی از پیشآهنگان مضمونپرماز بک هندس ر اصفهانی
مق

تبدال کرمه ا

مر کالم و شعر او راهگشاس مضمونپرمازسهاس بقیة شاعران ربک هنردس خواهرد بروم اار

پژوهش به روش توصیفی ر تحلیلی ا
همدانی مق

و مر آن به برخی از واژهها و عبارات و ابیات بحر برانگیر مر ماروان کلریم

میشوم همچنی نواسندگان اا مقاله همزمان با برر ی برخی ابیات تأملبرانگی  ،ماهی

کلیم کاشانی را نی تبیی کرمهاند نخس

تصوار و شرعر

به برخی از بدخوانیهاس مربوط به صورتهاس تصحیحشدۀ بعضری از ابیرات

کلیم کاشانی مانند «خانههاس چشم پرگار» و «چشم زاغ» پرماختره شرد و نگارنردگان مربرارۀ صرورت صرحیح عبرارت
«خانههاس چشم پرگار» مر اکی از مثنوسهاس کلیم پیشنهامهاای ارائه مامند؛ پس با توجره بره ترکیرب «چشرم ماغ» مر
غ لی از کلیم ،به بب التباس اا ترکیب با چشم زاغ ،پیشینة کاربرم چشم زاغ و وجهشبه آن برر ی شد آنگاه با روابط
بینامتنی مر شعر اا موره و با برر ی مضامی مغفول و مهیور شعر کلیم مانند ناخ مخل بیرا ،کاغرگ گررمه و کاغرگ
توتیا ،اا نتییه به م

آمد که کلیدواژههاس نامبرمه به بب تأثیر خ کلیم بر شعر هندس ،از حال

و شخصی خارج شده و به اکی از مضامی

مرونمااة خاص

بک هندس تبدال شده ا

واژههای کلیدی
کلیم کاشانی؛ بازخوانی تصحیح؛ مرونمااه؛ مضمونپرمازس
مقدمه
مضمونآفرانی ،خیالبندس ،ا تفامه از ا لوب معامله و عناصر مربوط به فرهنگ عامه بب شده ا
 ا تاماار زبان و امبیات فار ی مانشگاه پیامنور مرک زرا شهر ،اصفهان ،ااران (نواسنده مسئول)
 مانشیوس کارشنا ی ارشد زبان و امبیات فار ی مانشگاه پیامنور مرک زرا شهر ،اصفهان،

تا کلیم همرمار
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با صائب تبرا س و غنی کشمیرس ،از شاعران م ته اول مضمونپرماز مر ربک هنردس بره شرمار روم البتره بسریارس از
شنا هها مانند تغییر جه

خالقی هاس امبی از تصوار ازس به «مضمونآفرانی» (رک :حس پور آالشرتی)461 :4911 ،

و جوشش مضمونآفرانیهاس تازه مر ماوان اا شاعر بب شد که او پیشگام و پیشآهنگ شیوهاس تازه باشد کلریم از
شاعرانی ا

؛ به همی

که مر مرک ا مامن به خیالآفرانیها و مضمون ازسها پیشقدم ا

ربب خروانش صرحیح

ابیات او و جس وجوس بینامتنی مر اافت ترکیبات و مضامی موجوم مر خ کلیم موضروعی ا ر
شعر شاعران ماگر بک هندس را آ ان میکند نگارندگان مر اا پژوهش کوشیدهاند نخس

کره مرک و فهرم

برخی بردخوانیهرا را مر

تصحیح ابیاتی از کلیم اامآور شوند و پس بعضی کلیدواژههاای را اامآورس کنند که اکنون مغفول و مهیور شرده ،امرا
مر شعر کلیم و شاعران عصر او رااج بومه ا
پیشینة پژوهش
مربارۀ ماوان کلیم همدانی (کاشانی) از جنبههاس مختل
بهصورت مقاله و پاااننامه انیام شده ا
و به همی

بکشنا ی ،واژهشنا ری و تصرحیح ،تحقیقرات بسریارس

موضوع اا مقاله بیشتر بر واژهشنا ی و تصحیفات تصحیح ،متمرک ا ر

بب تنها به اا نوع پژوهشها اشاره میشوم مر مقالة «برر ی مضمونآفرانری مر غ لیرات کلریم کاشرانی»

(مهقان و زاهدسکیا )11-44 :4934 :نواسندگان برخی از مضمونپرمازسهاس رااج مر ماروان کلریم را برر ری و شرر
کرمهاند صامقزامه نی مر مقالة «برر ی مختصات بکی و موتی پرمازس مر غ لیات کلیم کاشرانی» ()438-411 :4913
به برر ی بکی غ لیات او میپرمازم صامقزامه اکی از واژگیهاس اصلی غ لیات کلیم را کاربرم مضامی وارژه ماننرد
انداشههاس غناای و فلسفی میماند که بیانگر مادگاه او و مرک مهم تخیل مر اشعار اا شاعر ا

نگارنردگان اار مو

پژوهش با تأثیرپگارفت از کتاب طرز تازه بکشنا ی غ ل بک هندس از حس پور آالشتی ،بیشتر به مضرامینی اشراره
کرمهاند که آالشتی مر کتاب خوم اامآور شده ا

صدرس نی مر پژوهش «نگراهی بره کلیرات طالرب کلریم کاشرانی»

( )4986بر اکی از آخرا تصحیحات ماوان کلیم کاشانی انتقامهاای وارم میکند و ضبطهراس صرحیح برخری ابیرات را
اامآور می شوم؛ گفتنی ا

ابیات نامبرمه مر اا پژوهش جدا از ابیات تصحیحشده مر مقالة نامبرمه ا ر

نگارنردگان

مر اا پژوهش میکوشند به مضامینی اشاره کنند که مر پژوهشهاس نامبرمه برر ی نشده و بدون پیشینه ا
روش پژوهش
به طور کلی برر یها به روش توصیفی ر تحلیلی ا

مر تی اه و تحلیل مامهها تالش میشوم با ا تفامه از روابط

بینامتنی و بهرهگیرس از متون منظوم و منثور مورۀ شاعر اا پس از آن ،پیچشها و گرههاس موجوم مر ابیات گشومه شوم؛
بنابراا چه مر بخش مربوط به تصحیفات تصحیح و چره مر ماگرر بهررههرا ،بره ماروان کلریم کاشرانی بسرنده نشرد و
نگارندگان همواره براس اثبات مدعا مر جستیوس قرانهها و شواهد بینامتنی بومهاند البته نگارندگان کوشیدهاند از مسریر
اافت پیچشهاس مت  ،به تحلیل گفتمان نی م

اابند و همزمان با طر مباح

لغوس ،حلقههاس گمشدۀ بک رخ

و شیوۀ شاعرس کلیم نی بازاافته شوم
کلیم کاشانی و سبک شاعری او
ابوطالب متخلص به کلیم مر همدان متولد شد؛ اما به بب آنکه نشو و نماس او مر کاشان بروم ،بره کاشرانی شرهرت
ااف

از تاراخ تولد کلیم اطالعی مر م

گواا مر اواخر زندگی رومه ا

نیس

البته با توجه به ال فوت او ( 4164ق) و نی بیتی مر ماوانش ر کره

و به هفتام الگیاش اشاره کرمه ر میتروان گفر

مر حردوم رال  331زامه شرده
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ا

کلیم مر آغاز جوانی براس فراگیرس علوم و مانش زمانه به شیراز رف

ااف

گواا مر ال  4141با قافلة حاجیان عازم ااران شد؛ اما توقفش مر اصفهان طوالنی نبوم و پس از مو ال موبراره
(رک :کلیم همدانی )44-8 :4963 ،ماوان کلیم شامل قصیده ،مثنروس ،قععره ،غر ل ،ربراعی ،ترکیرببنرد و

به هند رف

ترجیعبند و مر حدوم مه ه ار بی
م

پس روانة هندو تان شرد و بره مکر راه

ا

شاهنامة ناتمام او نی ن مارک بره پران مه هر ار بیر

کم شش بار مر ااران به چاپ ر یده ا

مارم آثرار کلریم تراکنون

:

 )4مرحوم شهشانی مر  4911هیرس مر تهران نسخة مختصرس از غ لیات و رباعیات او را برا چراپ رنگی منتشرر
کرم
 )4مر  4999شمسی مو ه ار بی

منتخب از اشعار کلیم به اهتمام کشاورز صدر و مر بنگاه معبوعاتی صرفیعلیشراه

چاپ و منتشر شد
کتابفروشی خیام چاپ و منتشر شد چاپ اخیر را بیژن ترقی از روس ه

 )9مر  4996شمسی ماوان کلیم به هم

نسخة قدامی فراهم آورمه و حسی پرتوبیضاای آن را با چاپ مرحوم شهشهانی مقابله و اصال کرمه ا
 )1مر ال  4964شمسی ماوان کلیم با مقدمه و حواشی و فرهنگ لغات مهدس افشار ،مر انتشارات زرا تهران بره
چاپ ر ید
 4مر  4963شمسی ماوان او به تصحیح و تعلیقات محمد قهرمان و مر مؤ سرة چراپ و انتشرارات آ رتان قردس
رضوس منتشر شد (کلیم همدانی)84-81 :4963 ،
 4آخرا تصحیح از ماوان کلیم به ال  4986بازمیگرمم اا ماوان به تصحیح و مقدمه و تعلیقات مهدس صدرس
مر تهران و مر نشرِ همراه به چاپ ر ید
البته نسخة نواافتهاس نی مر میموعة اشعار کلیم و مغربی مر کتابهاس خعی مرحوم آا اهلل حاج شریخ عبردالکرام
مختاراان مر میلة نامه فرهنگستان معرفی شده ا

اا اثر مر برخی از غ لها ،ابیاتی اضافه برر تصرحیحهراس چراپ

شده مارم و البته ضبط برخی از نسخهها صحیحتر و معتبرتر مینمااد (رک :مظفراان)38-11 :4981 ،
تصحیفهای تصحیح
چشم پرگار یا پرکار
بناهاس اکبرآبام و باغ جهانآرا چنی آمده ا

مر اکی از ابیات مثنوس کلیم کاشانی مر وص

:

چههههه شهههه ری بوسهههه انی نورسههههیده

بناهههههههها سهههههههروهای قدکشهههههههیده

همهههه چهههو خانههههههههای چشهههم پرگهههار

هههر یهههار

عمهههاراتش سهههر از ا ههه

بهههر کهههرد

بهههه روی ههههم چهههو چهههی

زمهههی یکسهههر سهههوی بههها سه ه ر کهههرد
(کلیم همدانی)941 :9631 ،

موضوع بح  ،بی
چنی آورمه ا
بومه ا

موم اعنی «همه چون خانههاس چشم پرگار» ا ر

« :کگا فی االصل» (کلیم کاشانی )914 :4996 ،آشکار ا

؛ «خانههاس چشم پرگار» به چه معنا

براس پا خ به اا پر ش ،گمان نخس

پرتوبیضراای مر پانوشر

مر توضریح بیر

که اا عبارت براس تصحیحکننده نی مبهم

؟

اعنی کاربرم ترکیب چشم پرگار مر مترون برر ری شرد جالرب آنکره واژۀ

 / 86مت شنا ی امب فار ی ،ال پنیاه و پنیم ،مورۀ جداد ،ال اازمهم ،شماره ( ،4پیاپی  )14بهار 4931

مر تگکرۀ نصرآبامس به نقل از میرزا

چشم پرگار بیشتر مر قرنهاس اازمهم اعنی معاصر با کلیم کاشانی به کار رفته ا
نظام چنی آمده ا

:

دلههم را عشههد گردانههد بههه گههرد چشههم پرگههارش
چو آ مرغهی کهه گردانهد کسهی بهر گهرد بیمهارش
(نصرآبادی)494 :9631 ،

گواا چشم پرگار مر اا بی
معشوق ا

از وای به معناس چشم گرم و از وس ماگر مر مفهروم گشرت چشرم عاشر بره مور

اگر اا معانی با بی

کلیم تعبی مامه شوم ،منظور از خانههاس چشم پرگار آن خواهد بوم که خانرههراس
امات «چرون» مر

اکبرآبام مدور هستند و اا چشم براس تماشاس زاباای آنها مورشان میگررمم مر اار صرورت تکلیر

عبارت «چون خانههاس چشم پرگار» چیس ؟ زارا مر اا معنا خانههاس چشم پرگار اضافة تشبیهی خواهد بوم و نیازس
به امات تشبیه نیس

همچنی مشبه را بااد بی

اعنی بناهاس قدکشیده مر نظر گرفر

نخس

واة تشبیه متیانس خواهد شد و اا امر نیکو نیس
متون ،مرااف
شده ا

ماگرس از بی

ماش

کره مر اار صرورت مو

مر پیوند با اا تصوار و مفهوم میتوان بره ارارس قرراا ماگرر

مر فار نامه اب بلخی ،شکل شهر فیروزآبام فارس مدور ،مانند ماارۀ پرگار تشرراح

« :شهر فیروزآبام کی اکنون هس  ،بنا کرم و شکل آن مدوّر

آنیا کی مثالً نقعة پرگار باشد ،مکّهای انباشته ،برآورمه ا

چنانک مااره پرگرار باشرد ،و مر میران شرهر،

 ،نام آن «ااران گرمه» و عرب آن را «طربال» گواند و بر ر

آن ،مکّه ااهها ،اخته و مر میان گاه آن ،گنبدس عظیم برآورمه و آن را گنبد کیرمان گواند و طول چهار ماوار اا گنبد
تا زار قبّه آن هفتام و پنج گ ا

و اا ماوارها از نگ خارا برآورمه ا

» (اب بلخی)991 :4981 ،
به قرانرة گر ارش

اب بلخی نقعة پرگار اا شهر مدور را مرک شهر مانسته که ازقضا منارۀ بلندس مر آنیا بنا شده ا

اب بلخی مربارۀ فیروزآبام فارس ،میتوان تصوار شهر اکبرآبام را برپااة رومۀ کلیم کاشانی چنی تشراح کرم کره مر و رط
شهرِ ماارهشکل و به بیانِ فار نامه «طربال» شهر ،خانههاس چند طبقهاس قرار ماشته ا
ماش ؛ ازجمله اانکه چشم پرگار مر شعر کلیم مر تشبیه خانهها و بناها آمده ا
مدور بومه ا

؛ اما اار معنرا ابهرامهراای خواهرد

و نه مر تشبیه شهر و اگرر هرم خانرههرا

 ،اا پر ش پیش میآاد که خانههاس ماارهاس چگونه بر روس هم قرار میگرفته ا

همچنی ممک ا

؟

چشم مر تنا ب با پرگار ،ا تعاره از نقعة پرگار باشد؛ آنچنانکه صائب میگواد:
که وقت سیر چشم نقطهه را پرگهار مهیبنهدد

دل مه و ههه سههرگردانی خههود را نمهیدانههد

(صائب تبریزی)9441 :9634 ،

صائب همچنی مر بیتی ماگر ،مفهوم حیرتزمگی را به حرک
نقعة پرگار تشبیه میکند که شاهد گرمش پرگارگون مل ا
نقطههه از گههردش پرگههار خبههر مههیبخشههد

پرگار تعبیر کرمه ا

و چشم حیررتزمگران را بره

:
چشم حیهر زدگها شهاهد ر هار دل اسهت
(هما )364 :

بنابراا اگر ترکیب چشم پرگار را مر بی

کلیم صحیح بدانیم ،چهبسا اا تعبیر ،معناس نقعة پرگار را به ذه متبرامر

میکند؛ مر اا صورت وجهشبه اا کوچکی نقعه مانند خانهها خواهد بوم؛ مر حالی که با توجه به ریاق شرعر بره نظرر
نمیر د کلیم خانههاس اکبرآبام را مر کوچکی وص

و تااش کرمه باشد؛ بلکه از رنگارنگی شهر و بناهاس بسیار و به

بیان امروز آپارتمانها و آ مانخراشها خ میروم همچنی وجهشبه مر حرک

مورانی پرگار به مور نقعرة خروم و
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اما بهطورکلی مر مضمونپرمازسهاس بک هندس ،اصرل اار ا ر

چشم ناظرا به مور شهر و خانههااش ا
تشبیه با ذکر قیدها و مالئمات مشبهبه تقوا

شوم که به اایام شبکة تداعیها و تنا رب مر بیر

کره

مریانیامرد؛ مرثالً مر

مضمونپرمازس شواهد اامشده ،مو عنصر از مالئمرات پرگرار ،مرکر تصروارآفرانی مر شرعر قررار گرفتره ا ر ؛ اکری
مضمونپرمازس پرگار و نقعة آن ر مانند مصراع موم مر بی
وق

صائب که از گگاشت

نخس

یر چشم نقعه را پرگار میبندم» اام میکند ر و وجه ماگر ،پرگار و گرمش آن ا

کلماتی مانند گرم ،گرماندن ،رگرمانی ،یر و گرمش تنا ب میآفراند حال آنکه مر بیر
کامالً فرم افتامه ا

وزنِ پرگار بر کاغگ ،به «کره
که شاعر بی واژۀ پرگرار برا
اامشردۀ کلریم ،واژۀ پرگرار

و هیچ تنا بی با شنا ههاس نامبرمه ندارم و خنی از نقعه اا واژههاس پیونداافته با یر و گررمش

و پرگار نرفته ا
بنابراا اگرچه چشم پرگار مر روزگار کلیم متداول بومه ا
بیان شد ،به گمان نگارندگانِ اا پژوهش ،پرگار مصح
معنا

؟ از معانی پرکار ،منقش ا

 ،به بب وجوم ابهامهاای که مر اا خروانش از بیر

پُرکار به ضم اول ا

حال بااد ماد پرکار مر بیر

بره چره

؛ آنچنان که مر لغر نامره ذارل اار واژه چنری آمرده ا ر « :نقاشری ،قلم نری،

قالبدوزس ،گلدوزس و تگهیب و گچبرس و امثال آن که مر آن کار بسیار کرمه اند» (مهخدا :4941 ،ذارل واژه پرکرار) برا
اا واژه مصراع را بااد به اا صورت خواند« :همه چون خانههاس چشم ،پرکرار» منظرور شراعر آن ا ر
باغهاس اکبرآبام مانند خانههاس چشم ،منقش و پر نقش و نگار ا

کره بناهرا و

پر شهاس ماگرس مر اا معنا معر خواهد شد؛

مانند اانکه منظور از خانههاس چشم چیس ؟ ارتباط خانههاس چشم و پرکارس مر چیسر ؟ وجرهشربه شرهر مرنقش مر
تشبیه بناهاس گوناگون به خانههاس چشم مر چیس ؟
میتوان به پر ش باال به مو گونه پا خ مام؛ اکی آنکه بگوایم منظور از خانههاس چشم ،چشمدان و چشمخانههراس
ناظران اا شهر ا

که تصوار شهر نگارا مانند آانه بر چشم ناظران شهر منعکس شده ا

؛ بنرابراا وجرهشربه مر

تشبیه شهر به خانههاس چشم ،پر نقش و نگار بومن شهر و مرنتییه بازتاب اا نقش و نگار مر چشم ناظران شهر ا
ماگر آنکه بهطورکلی خانههاس چشم را م تگاه بیناای تصور کنیم که چشم مر طب قدام ،بهرا تی از طبقههاس مختلر
تشکیل شده ا

بع طبقات ،األولی اقال لها «الصلبة» و هی ال صقة بالعظم و العبقة الثانیرة

« :إعلم أن العی مرکبة م

اقال لها «المشیمیة» و العبقة الثالثة اقال لها «الشبکیة» و العبقة الرابعة اقال لها «العنکبوتیة» و العبقة الخامسرة اقرال لهرا
«العنبیة» و العبقة السام ة اقال لها «القرنیة» .و العبقة السابعة اقال لها «الملتحمة» (کحالی)41 :4918 ،
مر ذخیرۀ خوارزمشاهی نی مر اا باره چنی آمده ا
ا

 :اول طبقه صلب ا

و موم مشیمیه ا

هفتم ملتحمه و عضالت نه ا

« :و اندر عدم طبقهها خالف ا

وم شبکیه ا

و به قول جالینوس هف

و چهارم عنکبوتیره و پرنیم عنبیره و ششرم قرنیره و

تشراح آن و تشراح آورمه و شراای اندر تشراح اندامهاس اکسان اام کرمه آمده ا

»

(جرجانی)491 :4934 ،
به گمان نگارندگان بهتر ا

مر بی

منظور خانههاس چشم به معناس طبقات چشم مر نظر گرفته شوم؛ زارا معنراس

نامبرمه همخوانی بیشترس با مصراع موم بی « ،بروس هم چو چی طره اار» ،میاابد
کلیم مر اا بی

میگواد بناهاس شهر ،منقش و طبقهبندسشده ا

؛ مانند خانههاس چشم و چی هاس طرۀ اار که بر

روس اکداگر فروآمدهاند؛ اما ارتباط خانههاس چشم و پرکارس مر چیس ؟ براس پا خ به اا پر ش به بیتی از حافظ و
شر هاای که بر آن آمده ا

 ،اشاره میشوم:
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کشههیدهایههم بههه تحریههر کارگههاه خیههال

بیهها کههه پههرد گلریههز ه ههتخانههة چشههم

پرمۀ گلرا مر بیشتر شر هاس حافظ به معناس پارچهاس ا ر
 )9161حمیداان نی اا معنا را مر
غرفه ا

میپندارم و مر باب خانه مر اا بی

 ،و نه میموعة بنا ،اعنی هف

حافظ مبناس مضمون قرارگرفته ا

میگواد« :خانه :مر اانیا اتاق اا حیره ارا

اتاق اا غرفة چشم ،همچون «هف پرمه» اا هف

الارة آن ،چنانکره چنردبار مر

؛ مثل:

اشهههک حهههر نشهههی ن ههها خانهههة مهههرا

شاعر هف

کره گرلهراس ررد مر آن بافنرد (حمیرداان:4931 ،

زا سههوی ه ههت پههرده بههه بههازار م هیکش هی

الاة چشم را به پرمهاس گلرا اا قلمکار مانند میکند که خیال اار با زمن ااه و روش به آن ،تصروارس
«گلرا » را از مو جه

مرکب و بداع اخته ا

میتوان مر نظر میسم کرم :اکی اا خیال اار که بره چشرم شراعر

مرآمده ،همچون پیکر مالراس خوم او گل از آن میرا م ماگر فروراخت گلهراای از اشرک ررد و گلرنرگ شراعر از
شوق مقدم خیال مو

 ،همچنان که مر «اشک گلگون» (=گل مانند ،با ااهام به ا ب شیرا ) و نظاار آن مادهاارم مر اار

صورت بااد بپگارام که بی
آن ارامه کرمه ا

 ،مگر اانکه بگوایم خوم شاعر ارک تصروار واحرد را از

ماراس تراکم اا ازمحام تصوارس ا

و نه بیش مر هر حال ،ازمحام تصوار ،آن هم مر شعر را ر ااهامِ دۀ هشتم ،امرس ناشرناخته نیسر

و اما پرمههاس هف گانه به نظر میر د براس القاس اا معنی ا
پرمۀ چشم را ،که مر نهاا

که م هف

ظراف

که شاعر ملدار را به وس خوم میخواند و میگواد :بیرا

بر آنها با اشرک گلگرون خروم نقرش و نگرار زمهام ،همچرون پررمههرا و

پوششهاس محافظ آواختهام تا چشمانم مر مرون آنها و بیزحم

اغیار با خیال تو همآغوش شوم» (همان)9161 :

مرحوم ا تام مظاهرس مر اکی از کالسهاس مرس حافظ مر مانشگاه اصفهان ،مر توضیح بیر
کرمه ا

« :هف کارس صورت صحیح بی

بی

فوق ا

اامشرده چنری بیران

حافظ مر نسرخههراس کتابخانرة اااصروفیه (نسرخة ب بره

تصحیح خانلرس) ،اصغر مهدوس ( به تصحیح خانلرس) ،کتابخانة طوپقاپو راس ا النبول (ط بره تصرحیح خرانلرس)،
کتابخانة ید علی ب پوش (س به تصحیح خانلرس) ،کتابخانة نور عثمانیره ا رتانبول (ک ب تصرحیح خرانلرس) چنری
ضبط شده ا

:
کشههیدهایههم بههه تحریههر کارگههاه خیههال

بیهها کههه پههرد گلریههز ه ههتکههاری چشههم

(حا ظ)111 :9631 ،

به نظر میر د هف کارس مر اانیا بهتر معنا میمهد و هف  ،نمام کثرت ا
روس آن بسیار کار شده ا

و هف کرارس بره معنراس مرنقش کره

:
بر چمه گسه رد رشهی از پرنهد ه هت کهار

بههاز ههراش چمهه یینههی نسههیم نوب ههار

(اب یمی )

پرند هف کار مر بی
ت ای کرمن ا

اب امی نی به معناس پرند منقش ا

کارگاه نی چارچوبی ا

توجیه را مرمورم اا بی

مارم»

و تحرار مر تحرار کارگاه خیال ،به معنی نقشکرمن و

که بر روس آن پارچه میکشند و گلدوزس میکنند و عالمه ق وانی بهترا

4

بنابراا آنچنان که پیشتر نی گفته آمد پرکار مر بی

کلیم همدانی همانند هف کار مر شعر حافظ به معناس بسیار متنقش

خواهد بوم که با خوانش باال از شعر حافظ آشکار میشوم وص
تعبیر پرمۀ هف کارس چشم کاربرم ماشته ا
صورت چشم پرگار پگارفتنی ا

اما مربارۀ بی

چشم به پرکارس پیش از کلیم مر شعر حافظ بهصرورت

منظور از کلیم کاشانی میتوان چنی نتییه گرف

که اگرچه

 ،ضبط چشم پرکار ازنظر نگارندگان اا مقاله ارجح می نمااد با وجوم اا  ،بره مالالری
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که پیشتر گفته شد تعبیر چشم پرگار را هم نمیتوان کامالً نامر
میان چشم پرگار و چشم پرکار برقرار شده ا

بب نروعی ااهرام چندگونره خروانی

مانس ؛ به همی

که نمونههاس اا نوع ااهام مر شعر حافظ وجوم مارم

چشم داغ یا چشم زاغ
مر بخش غ لیات ماوان کلیم ،مر بیتی ترکیب چشم ماغ به کار رفته ا

شرعر ،چنردان معنری

که با توجه به بافر

نمیمهد و بااد مر آن تأمل کرم:
بنهههاز چشهههم داغهههت را ،ع هههب بینهههایی دارد
به غیر از سهینة پاکها ندیهد خهوش کنهد هایی
(کلیم همدانی)114 :9631 ،

اگر ترکیب چشم ماغ را مر اا بی

بدانیم ،اا ترکیب مدلول چشم نابینا خواهد بوم؛ ترکیرب چشرم ماغ برا

مر

معناس نامبرمه مر شعر کلیم پیشینه مارم:
بههه دل در آمههدی و چشههم داغ بینهها شههد

ز دیههده ر ههی و تاریههک شههد سههراچة چشههم

(هما )691 :

اگرچه ماغ و بیناای و ینه با اکداگر مر اا بی

تنا ب مارم ،تمیید کلیم از نابیناای ،تأملبرانگی ا

؛ تااش از

نابیناای مر متون پیشینه مارم (رک :حمیداان )69-64 :4918 ،مانند:
از غههم دل خههود ،چههو دل م ه تن ه

گر نیسهت تهو را دو نهرگا ،ای ر هه نگهار

مههدار

(شروانی)446 :9633 ،

مر اانیا بدون اانکه بخواهیم ترکیب چشم ماغ را نامر
آن اانکه ممک ا

ماغ مر اانیا مصح

زاغ بومه باشد میمانیم که ترکیب چشم زاغ اضافة تشبیهی و مردلول چشرم

و کاربرم آن قدمتی مارا مارم مر لغ

کبوم ا

بدانیم ،به گمان ماگرس نی مر اا بی

فرس ا دس طو ی آمده ا

یکههههی باغبهههها انههههدرا بههههاغ بههههود

:

دل سههههههخ ش و دیههههههد زاغ بههههههود

آاا مر اا ترکیب منظور از زاغ ،همان غراب یاه رنگ ا
کرمه ا

اشاره مریکنریم و

؟ صائب نی به تماا رنگ چشم زاغ با اا پرنده اشاره

:
بهها بدسرشههت پرتههو نیکهها چههه مههیکنههد

در بهههال زاغ نیسهههت ا هههر چشهههم زاغ را
(صائب)641 :9634 ،

اگر بپگارام که مر بی

کلیم چشم ماغ مصح

مر صورت پگارش ترکیب چشم زاغ مر بی

چشم زاغ بومه ا

 ،وجه شبه اا ترکیب پرکاربرم چیس ؟

کلیم ،پر شهاای معر خواهد شد؛ اکی اانکه آارا معیرار زابراایشنا ری

کلیم نسب به معیارهاس مر وم و نتی زاباای ،چرخش ماشته و تغییر کرمه ا
متداول چشم زاغ چیس ؟ مر پا خ به پر ش اول بااد گف
بومه ا

؟ ماگر اانکه بهطورکلی وجهشبه مر ترکیب

روزگار کلیم ،زمانة تغییر معیارها و ن هاس مربوط به زابراای

؛ صائب و ماگر شاعران بک هندس بارها زاباای چشم آبی را تومهاند (رک :حمیداان:)64 :4981 ،
دل خهههرار مهههرا هههور آسهههما کهههم بهههود
کههه چشههم شههوا تههو آههالم هههم آسههما گههو شههد
(صائب)344 :9634 ،
م آ نیم که بهه نیرنه

دل دههم بهه کسهی

بهه ی چشههم کبههود تههو آسههمانی بههود
(هما )
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هر چشم زد چشم کبود تهو بهه رنگهیسهت

نیلههو ر چههرا ایهه همههه نیرنهه

نههدارد
(هما )

مر شعر کلیم نی نشان کمرنگی از اا تغییر لیقه ماده میشوم؛ آنچنان که او مر بیتی موس رردگرون را بره زلر
:

یاه ترجیح مامه ا

دل خو چکا به زلف تو هنوز هسهت خنهدا

که شهود ز دسه بازی کهف شهانههها حنهایی
(کلیم همدانی)696 :9631 ،

به بب ارتباطی که شاعر میان زل

مر اا بی

معشوق ردگون بومه ا

گواا رنگ زل

و شاعر با مبالغه همراه با حس تعلیل میگواد گرفتارشردن مل مر زلر ،

بب رنگی و خونی شدن آن شده و اا م
شده ا

حنابستة معشوق باع

و مل خونچکان برقرار کرمه ا

 ،میتوان چنی تصرور کررم کره

اندازس تا حدس بومه که حتی شانهها را حناای رنگ کررمه ا ر ؛ مروس

که شانهها و کت

و بازوس او و اا و یلة شانهکرمن موس ،حناایرنگ شوم؛ نی چهبسا

شانهها موهم به شانههاس عاش باشد؛ بنابراا شاعر به نیموصالی هم نظر مارم؛ اعنی تارهاس موس معشوق با شانههراس
عاش برخورم میکند و شانههاس عاش حناایرنگ میشوم به همی
خواهد شد؛ زارا زل
بنابر بی

باع

بازس زل

بب مل غمگی عاش از م

خندان

میشوم تا ر موای از معشوق به عاش ر د

نامبرمه میتوان رواکرم نامتعارف به زاباای را مر شعر کلیم نی جسرتیو کررم؛ البتره اار نروع زابراای مر آن

روزگار متداول نبومه ا

 ،همانگونه که مر بی

باال ماده شد ،و به همی

بب کلیم و ماگر شاعران ربک هنردس ،اار

نوع از زاباای نامر وم را مر پوششی از صورخیال و مضامی خیالانگی و مرکب میپیچیدند مرواقع هدف آنران اار بروم
که با توجه به روزگار خوم ،ذه هاس نتی زاباپسندان را بیشتر مرگیر زاباای بالغی شعر کنند تا زاباای نامر وم معشوق
اکنون به ترکیب چشم زاغ و وجه شبه آن بازمیگرمام میمانیم که براس غراب ،انواع بسریارس ا ر
االعشی میگواد« :زاغ نوعی کالغ ا

کوچک ،به رنگ ب لعی

مؤلر

صربح

و خوشمنظر گاهی ماراس منقار و پاهاس ررد و

که آن را غرابال اتون نی مینامند زارا زاتون میخورم» (قلقشندس ،4994 ،ج  )86 :4مر حیات الحیوان

اا همان ا

الکبرس ممیرس ذال زاغ چنی آمده ا

« :م انواع الغربان اقال له ال رعی و غراب ال رع ،هو غراب ا وم صرغیر ،و قرد

اکون محمر المنقار و ارجلی  ،و اقال له غراب ال اتون ،النه ااکله و هو لعی
عیااب المخلوقات ،انه ا وم الکبیر و انه اعیش اکثر م ال

الشرکل حسر المنظرر الکر وقرع فری

نه ،و هو وهم ،و الصواب االول» (ممیررس)119 :4141 ،

ممیرس اا نوع زاغ را با آنچه مر فار ی کالغ خوانده میشوم ،متفاوت میماند و بر عیااب المخلوقات خرمه میگیررم
که اا پرنده را ب رگ جثه و یاه معرفی کرمه ا
پرنده اختالف ا

با وجوم صراح

با وجوم اا مر توضیح صبح االعشی و حیرات الحیروان مر رنرگ

ممیرس و مترجمان کتاب او بر رنگ یاه زاغ ،مر تصوارس که ذال همی واژه مر

اکی از نسخههاس ترجمة حیات الحیوان آمده ،اا حیوان ،رنگارنگ تر یم شده ا
اانکه اکی از منابع صبح االعشی ،حیات الحیوان ممیرس بومه ا

 ،قلقشندس اا پرنده را ب رنگ توصری

بنابراا مو احتمال پیش میآاد؛ اکی اانکه ممیرس مر رنگ زاغ اشرتباه کررمه ا ر
زمانهاس مختل
میتوان گف
بسیار ا

مدلولهاس متفاوتی ماشته ا

(رک :تصوار ال )؛ نی با وجروم
مریکنرد؛

و ماگرر اانکره اانگونره غرراب مر

؛ اعنی مدلول زاغ مر قرن نهم تا موازمهم تغییر کرمه ا ر ؛ همچنری

بهطورکلی زاغ مر ترکیب چشم زاغ ،غرابی نیس

که ممیرس به آن اشاره کرمه ا

البته گونههاس غرراب

و همة انواع آن یاه نبومهاند به نظر میر د مر گونههاس اا حیوان غلبه با رنرگ کبروم برومه ا ر ؛ مرثالً

جاحظ به نوعی ماگر از غراب ،اعنی شقراق ،اشاره میکند که ب رنگ ا

و مر فار ی به منا ب

رنگ پرهااش بره
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آن ب قبا میگواند نی اکی از گونههاس غراب که نتییة ازمواج شقراق و زاغ ا
آمده ا

« :طیرس ا

پرماخ

میباشد و او را رنگ خوب و تدبیر مر معیش

 ،انیسه نام مارم؛ مربارۀ آن اانچنری

تی چشم؛ صوت او به صوت جمل میماند و مأواس وس مر قرب نهرها و جاهاس بسیار آب و
و آن طیرس ا

اا از رنگ او آشکار ا

خوم بوم ار عو گفته از شقراق و زاغ متولد مریشروم؛ و اثرر

که با انسان خوشش میآاد قابل امب و تربیر

مریباشرد و مر صرفیر و

آواز او اعیوبههاس بسیارند؛ زارا که بسی باشد مثل قمرس صداها مر میزند و بسی باشد مانند ا ب ،آواز برمریمارم و
غگاس او میوه بوم و گوش
حرم

و غیر آن و با بیشهها الف

او وجهی ا تخراج شوم به وا عة آنکه گوش

مارم الحکم حالل باشد؛ زاراکه از طیبات ا

و شااد کره بره

میخرورم و بره ربب تولرد وس از شرقراق و زاغ و اهلل اعلرم»

(عالمی ،بیتا :برگ  )96مر نسخة مصور ترجمة حیات الحیوان نی تصوار اا پرنده به رنرگ رب لینری تر ریم شرده
ا

(رک :تصوار ب)
کلیم بازمیگرمام؛ مر مصراع اول اگر بپگارام ترکیب چشم ماغ ،مصح

اکنون به بی

چشرم زاغ ا ر  ،مریتروان

ارتباطی میان بیناای با چشم زاغ برقرار کرم بنابر تصراح حیات الحیوان ذال انیسه آشکار شد که اا پرنده مانند زاغ بره
؛ همانگونه که نظامی مر بیتی چشم زاغ را نه مر رنگ آن ،بلکه مر تی بینی مثل زمه ا

تی بینی نی شهره بومه ا

هنههر بینههد چههو عیههب ای ه چشههم اسههو

:

تههو چشههم زاغ بههی نههه پههای ههاوو
(نظامی)146 :9634 ،

کلیم را با چشم زاغ نی میتوان مرک کرم

بنابراا بی

بررسی چند درونمایه و کلیدواژه
ناخ دخل ب ا
موضوع بح

مر اا بخش ،ترکیب «ناخ مخل بیا» ا
ماننهههد

بکهههر مینهههی را مشههها ه سهههخ

:
نههاخ دخههل ب هها شههانة زلههف سههخ اسههت
(کلیم همدانی)691 :9631 ،

مخل «مر اصعال شعرا اعتراض را گواند بیا و بییا و کج از صفات او
اعتراض ،جمله معترضه ر مر کتابهاس معانی ذال اطناب و حشو آمده ا
اارام و انتقام بر شعر ا
تأثیرپگارس از اا بی

» (مهخدا :4941 ،ذال مخل) منظور از
ر نیس ؛ بلکه اعتراض اا مخل ،وارمکرمن

گواا اا اصعال از قرون مهم به بعد مر شعر معمول شده ا
کلیم چنی

رومه ا

به نظر میر د صرائب برا

:

شانهای زلهف گهرهگیهر سهخ را ز اسهت

زین ههار از نههاخ دخههل سههخندا سههر م ههی
(صائب)9993 :9634 ،

مخل ،گاه انتقامس بهجا و گاه اارامس نابه جا
زاباترشدن آن ا

و نکتهاس ا

که خ

؛ مخل بیرا بره قرول صرائب و کلریم ،شرانة زلر

نج و خ فهم مربارۀ بی

بیان میکند؛ مر مو بی

ناخ و مخل تنا بی اایام شده و مرونمااهاس مشتمل بر شبکة تداعی اخته ا

رخ و باعر

نامبرمه میران شرانه و

که مر شعر اا موره شواهد ماگرس

نی براس آن میتوان ااف :
ناخ دخل حسهودا بها سهخ هرگهز نکهرد

آنچه در زلف تهو بها دل شهانه شمشهاد کهرد
(هما )9934 :
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بیتی مر لغ نامه از میرزا عبدالغنی قبول آمده ا

:

خلههد را کههی شههیوه وا کههرد گههره بهها نههاخ اسههت
کههز بههرای دخههل که در دسههت ایشهها نههاخ اسههت
(دهخدا :9611 ،ذیل دخل)

به نظر میر د واژۀ ناخ مر لغ نامه ،مر مصراع اول بهاشتباه ضبط شده و صورت صحیح ،شانه ا
را کی شیوه ،واکرمن گره با شانه ا

؛ اعنی «خلر

»

گاهی کلیم اا مخل بهجا را با ابرو پیوند میمهد:
آرایشهههی کهههه نهههاخ دخهههل ب ههها کنهههد

بر روی شهاهد سهخ ابهروی دلکشهی اسهت

(کلیم همدانی)463 :9631 ،

کلیم همچنی مر مضمونی بسیار ن ماک به بی

باال از مخل کج اا نابهجا چنی تعبیر کرمه ا

در بیت ابروی تو کهه بهیعیهب آمهده اسهت

:

ز دخهل که بهه خها ر مژگها نمهیرسهد
(هما )944 :

به نظر میر د گاهی مخل ،اارام و اعتراضی ا
موضوعی مر بی
م

مر بی

که با تصرف همراه بومه ا

؛ اعنی خ

اارام وارم میکرمه و پس جااگ انی براس آن پیشنهام میمامه ا

میزمه ا

؛ مر لغ نامه مر بیتی از نعم خان عالی چنی آمده ا

مشهها ه بههه خههال سههیه آراسههت بینههت

نج و منتقد بر واژه اا

؛ شااد هم منتقد ،خوم به تصررف
:

در مصههرا ابههروی تههو ایه دخههل ،ب هها بههود
(دهخدا :9611 ،ذیل دخل)

مر بی

«آرااشی که ناخ مخل بیا کند» که پیشتر از کلیم اام شد نی میتروان از «مخرل بیرا» نروعی اصرال

رخ و

تصرف مر آن را مرااف « :اکثر بر کالم متقدمی اارام مینموم و مخل بهجا میکرم» (عاشقی عظیم آبامس ،4934 ،ج )143 :4
مر متون اا موره نی گاهی واژۀ مخل همراه با واژۀ تصرف آمده ا
مصارف ا تعمال آن مخل بی جا توانی کرم و اا نه لغ

نسکرا

« :اس ع ا نه مهرره و مهرار

زبان گوالیا ا

ا ر

کره مر

که با وجروم عردم قردرت مر آن

تصرف توانی نموم» (میرزا جالال)914 :4981 ،
خنی هم که جاس هیچ اارام و انتقامس بر آن نیس

و بهاصعال نیازمند هیچ مخلی نیس « ،متی » ا

ناخ دخل است کوتهاه از سهخ ههای م هی

:

مههاهی لههببسهه ه را قهه ر ن وانههد گر ههت
(صائب)333 :9634 ،

اندیشهههاش ز نههاخ یهه ول دخههل نیسههت

باشههد م ههی چههو سههد سههکندر کهه

مهه

(هما )6943 :

اما چرا اا واژه بیشتر با ناخ ترکیب شده ا
اارام و اعتراض ا

؛ مر لغ نامه به نقل از بهار عیم و آنندراج ،نراخ مخرل کنااره از

:

خیههال نههازکم را نیسههت تههار نههاخ دخلههی

غنی هرگهز نباشهد اقهت نشه ر ر

گهل را

(دهخدا :9611 ،ذیل ناخ دخل)

زارا اکی از معانی کناای ناخ  ،مخلکرمن و تصرفکرمن ا

:
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س ه ل باشههد بنههدکههرد نههاخنی بههر بیس ه و

پیش بهر تیشهه مه کهوه میهدا مهی دههد
(صائب)644 :9634 ،

بنابراا چهبسا ترکیب ناخ مخل بهنوعی اضافة اقترانی مانسته شوم و به بب کاربرم بسریار آن مر شرعر اار موره
میتوان آن را اف ونبر اانکه اکی از ترکیبهاس مرونااهاس شعر کلیم مانس  ،اکی از ترکیبهاس کلیدس ربک هنردس
نی معرفی کرم
کاغذ گرده
برخی مضمونپرمازسهاس شاعر حاصل ا تفامۀ او از اصعالحات مربوط به کتابپرمازس (رک :صدرس )493 :4913
که مر اانیا به مو شاهد کاغگ گرمه و کاغگ توتیا اشاره میشوم ترکیب «کاغگ گرمه» مر بیتی از ماوان کلریم چنری

ا

به کار رفته ا

:

کاغههذ گههرده شههد از سههوز مژگهها تههو دل

رنگههش از سههرمة آ نههرگا پههر

کههرد

(کلیم همدانی)434 :9631 ،

صائب نی مر بیتی ن ماک به همی مضمون میگواد:
صهه حة آینههه را کاغههذ سههوز زده کههرد

تهها چههه بهها سههینة م ههرون کنههد مژگههانش
(صائب)1449 :9634 ،

کاغگ گرمه اا همان کاغگ وزن اا وزنزمه ،کاغگس ا

که مصوران بر آن ،نقش یاهقلرم کشرند و آن را روزن

کنند [با وزن وراد کنند] و باز بر کاغگ فید گگاشته و ومۀ زغال مر پارچه باراک بسته بر آن افشرانند و آن نقرش
صورتی پیدا کند .بعد از آن بر یهقلم ا تخوانبندس آن مر
گرمه ،خاکة نقاشان باشد و آن زغال ومه ا

کنند (مهخردا :4941 ،ذارل واژه بره نقرل از آننردراج)

که مر پارچه بستهاند و بر کاغگهاس وزنزمۀ طراحیکرمه مالنرد ترا از

آن طر و نقش بهجاس ماگر نشیند وآن کاغگ وزن را نی گواند (همران :ذارل واژه بره نقرل از برهران) بره اار کرار
گرمهکرمن میگفتند آنچنان که مر تاراخ اصفهان مر ذکر جماع

نقشموز چنی آمده ا ر « :اار صرن

ماشتند و زنانه و مرمانه نقشموزس میکرمند و بازار اا متاع رواج زاامس ماش

قربالً اجمراع

آنچه مر عمل نقاشی نقرش برومه ،برر

روس قدک و چلوارس و غیره گرمه میکرمند و تمام مت آنها را از ابراشرم خرالص و کررک و راسرمان بره رنرگهراس
مختل

با وزن نقش میموختند و قیم

نقشهاس م بور به نسب

مراتب آنها متفاوت بوم» (هنرفر)411 :4916 ،

کاربرم کاغگ گرمه مر شعر اا موره پیشینه مارم؛ اشرف مازندرانی که مر نقاشی و خوشنواسی م رتی ماشرته ا ر ،
چنی میگواد:
گههههر کاغههههذ گههههرد سهههه ر اسههههت

ور نقهههش و نگهههار مهههاه و م هههر اسهههت
(اشرف مازندرانی)934 :9636 ،

آ بت از کینه زند نقش مرا بها کهه بهه تیهر

کاغههذ گههرده کنههد صهه حة تصههویر مههرا
(هما )641 :
ههرن نههوی

آ اسهههت مصهههور کهههه بهههرو مهههیآرد

زیهه کاغههذ گههرده هههر زمهها

پههرد دیههد مهه کاغههذ سههوز زده شههد

تهها سههر رشهه ة مقصههود بههه دسهه م دادنههد

(هما )631 :
(هما )6194 :
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چههو کاغههذ سههوز زده در عرصههة آ هها

رو سههینه بههه نههاو

ده و سههاما زره کهه
(بیدل)341 :9633 ،

طغراس مشهدس که مر ر الة مصنوع و مم وج پرسخانه ،اصعالحات خط و کاغگ و نقاشی را ا رتفامه کررمه ا ر ،
چنی میگواد« :آب و رنگ تصوارش اگر به ر ب س کاغگ گرمه میپرماخ

را خاکره

تازگی آن کاغگ خاکره انگشر

فیروزه می اخ » (افشار)411 :4914 ،
بنابراا با توجه به قراا نامبرمه ،اا ترکیب را نی میتوان ازجمله مرونمااههاس بک هندس معرفی کرم که شرااد
تا شبکة تداعی آن با ینه و مل مر شعر شاعران بک اصفهانی ر ازجملره صرائب و طررز خیرال

کلیم بب شده ا

هندس مانند بیدل ر گسترش اابد
کاغذ توتیا
دید ما شهد سه ید و خها

پایهت را نیا هت

گرچه کاغذ ،گاه وصهل توتیها را دیهده اسهت
(کلیم همدانی)143 :9631 ،

و اارج افشار نی به اصرعال کاغرگ توتیرا اشراره کررمه ا ر

کاغگ توتیا از اصعالحات مربوط به کاغگ ازس ا

(افشار )469 :4988 ،کلیم مر اا بی  ،فیدس چشم را به کاغگ توتیا تشبیه کرمه ا
بی

چنی آمده ا

مر پانوشر

پرترو بیضراای برر

 :کاغگ توتیا کاغگس بومه که خاکستر آن را براس رفع مرم چشم مر قدام به کار میبررمهانرد (کلریم

همدانی ،4963 ،پانوش )416 :؛ اما مر هیچاک از منابع قدام به م

اابی توتیا از کاغگ اشاره نشده ا ر

(رک :اعلرم،

 :4939ذال توتیا) به نظر میر د کاغگ توتیا مانند کاغگ قند (رک :مهخدا :4941 ،ذال واژه) کاغگ باطلهاس بومه ا
توتیا مر آن میپیچند و آن باطل و از کار رفته ا

و میتوان گف

که

اا عبارت را براس چی بیاعتبار به کرار مریبرنرد؛

ماگر ابیات کلیم نی اا معنا را تصدا میکند:
نشد بیروی او چشهم سه ید از توتیها روشه

نبینههد ب ههرهای هههر چنههد کاغههذ توتیهها دارد
(کلیم همدانی)634 :9631 ،

بههه چشههم خهها

پههای دوسههت حی سههت

کهههه کاغهههذ قهههدردا توتیههها نیسهههت
(هما )111 :

مر آثار ماگرِ شاعران اا موره نی اا ترکیب ماده میشوم؛ شااد فضل تقدم با بابافغانی باشد که میگواد:
نسههخة سههحر سههامری کاغههذ توتیهها شههود

چو به کرشمه سر دهی نرگا سهرمهسهای را
(گوپاموی)131 :9633 ،

نگهههاهش ار بهههه سهههر نامهههه و ههها ریهههزد

سههواد صهه حه ز کاغههذ چههو توتیهها ریههزد
(بیدل)941 :9633 ،

دیگر به خا

پای تو دسهت کهه مهیرسهد

صد سرمه خط به کاغهذ ایه توتیها گذاشهت
(صائب)9491 :9634 ،

ن ی هگیری
با وجوم تصحیحها و تعلیقاتِ بهنسب

بسیار بر ماوان کلیم کاشانی ،هنوز ضبط مغلوط و تصرحی

مر تصرحیح ابیرات

ماوان اا شاعر ماده میشوم؛ شبکة تداعی واژگان ،مضامی خیالانگی و مرکب و گاه ااهامهراس چندگانره ،شرعر او را
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بح برانگی کرمه ا

؛ مر تصحیح و شر ابیات شاعر ،بااد به شنا ههاس اامشده توجه کرم از روس ماگرر بره ربب

ا تفامۀ گسترمۀ شاعر از عناصر عامیانه و شبکة تداعی واژگان ،مرونمااههاس شعر کلیم تعردم و تنروع گسرترمهاس اافتره
ا

که اافت شبکههاس تداعی مر آنها نیازمند ا تفامه از روابط بینامتنی و مراجعه به متون متقدم و متأخر و ارا ن مارک

به روزگار شاعر ا

گشومن گرههاس موجوم مر برخی از اا کلیدواژهها خواننده را مر مرک و مراافر

شرعر ماگرر

شاعران بک هندس اارس میکند مر بیشتر نمونههاس اامشرده مریتروان کلریم را پیشرگام ا رتفامه از اار ترکیبرات و
مضمونآفرانیها مانس
شباه

میان مضمونپرمازسهاس صائب و کلیم فراتر از ابیاتی ا

مضامی مشترک به اندازهاس ا

که مر اا پژوهش بره آن پرماختره شرد وجروم

که گمان ا تقبال و تتبع اا مو شاعر از اکرداگر معرر مریشروم و چرهبسرا خروم،

موضوع پژوهشی مستقل به شمار روم؛ اما اانکه فضل تقدم با کداماک بومه ا
کلیم مر تاراخ تولد نسب به صائب ،بتوان گف

م

کم مر ابیات اامشده نخس

بهواژه اانکه میان صائب و کلیم مو تی واژهاس برقرار بومه ا
هرکسههی بههر ت لههی را نمههیدانههد زبهها

 ،آشکار نیس

شااد با توجه به ترأخر

کلریم مضرمونپررمازس کررمه ا ر ؛

:
چههو ابو الههب کلیمههی از ک هها پیههدا کههنم
(صائب)1394 :9634 ،

تصوار ال  :زاغ
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