
 
 
 
 
 
 

  شكوائيه و اندوه سرايي در اشعار كليم
  دكترپروين تاجبخش         

استاديار دانشگاه پيام نور رشت                              
  فاطمه فالح نيك دست 
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور رشت

     چكيده  
علّت خلق مضامين بديع و  هم هجري است كه به ميرزا ابوطالب كليم كاشاني از شاعران برجسته قرن يازد

پنجمين   –هجهان  ني رهسپار هند گرديد ودر دربار شا المعاني شهرت يافته است . او در جوا زيبا به خلّاق
  به مقام ملك الشعرايي دست يافت .  –پادشاه سلسله گوركانيه 

درون مايه هاي گوناگوني در اشعار اين شاعر برجسته سبك هندي به چشم مي خورد. از جمله مضامين 
يه ها ،مضامين اخالقي،مضامين اعتقادي (حكمي،عرفاني،فلسفي)مضامين طنز آميز و ئتغزّلي و عاشقانه، شكوا

  ...و اي ،مضامين اجتماعي بهيمطا
مون هاي اصلي اشعار كليم ،شكوائيه و اندوه سرايي مي باشد . او در اشعار خود درد ضدر اين ميان يكي از م

كشد و مضامين بكر و خيال انگيزي را در اين مورد ساخته و پرداخته است . كليم گاه از  مي و اندوه را فرياد
  .فق و زماني ديگر هم از تنهايي و بخت سياه خودا نامراد و نامو نالد و گاه از روزگار هجران يار مي

محور فكري كليم باعث شده است كه واژه هاي تيره و خاكستري زنجيره وار به هم متصل گردند و چهره 
  .ترسيم نمايند راغمزده شاعر

اميدي فراگرفته اما بررسي غم در اشعار كليم نشان مي دهد كه با اينكه اشعار او را هاله اي از ياس و نا
تركيبات تشبيهي و استعاري او اغلب در خدمت مضمون سازي است و در خواننده احساس غم ايجاد نمي 

  اندوه را در اشعار اين شاعر بزرگ بررسي كنيم . در اين نوشتار قصد آن داريم كه مضمون غم و كند.
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شكار و بررسي شود و آشتر و بهتر يبدر اين مقاله سعي شده است تا مضمون اندوه در شعر كليم هر چه 
شنايي با اين آهدي از ديوان او  ذكر گردد. بديهي است كه  نمودهاي آن شناسايي و براي هر يك،شوا

  مضمون ما را در شناخت هرچه بيشتر انديشه هاي كليم ياري مي رساند .
  شعر كليم ،مضمون ،غم و اندوه ،گله از بخت و روزگار  واژگان كليدي:

  
  ه مقدم

سبك هندي يكي مهمترين سبكهاي شعر فارسي محسوب مي شود . اين سبك از اوايل قرن يازدهم تا اواسط 
قرن دوازدهم در ايران و هند رواج داشته است و در شكل گيري آن عواملي همچون رسمي شدن مذهب 

ست . از مهمترين شيعه ، عدم توجه شاهان صفوي به اشعار غير مذهبي و سفر شاعران به هند مؤثر بوده ا
ويژگي هاي سبك هندي ميتوان به دقّت در محسوسات ، خيال پردازي هاي غريب ، مضمون يابي ، كاربرد 
فراوان اسلوب معادله و تشخيص اشاره كرد . شاعران سبك هندي عالقه خاصي به مضمون سازي نشان داده 

  د يك مضمون نو گردد . اند هر چيز جزئي و بي اهميت مي تواند براي آنها دستماية ايجا
مضمون عبارت است از معني جزئي متكي به مناسبات لفظي و رايج در سنت شعر و با موجودات و روابط «

   [38:1381خرمشاهي،].» شعري سرو كار دارد 
يكي از شاعران توانا در خلق مضامين تازه و نو كليم است او در نجات شعر فارسي از مضامين تكراري و 

  سهم بسزايي دارد و توانسته مضامين تازه و بكري را به شعر فارسي وارد كند .كليشه اي 
مضمون سازي در ديوان كليم بسيار چشمگير است و در كمتر غزلي است كه حداقل يك يا دو مورد «
  [166:1384حسن پور ،]صورت نگرفته باشد . » مضمون سازي«

بر مي گيرد و از جمله مضمون هاي اصلي شعر كليم ،  گفتيم كه شعر كليم مضمون هاي بسيار متنوعي را در
شكوائيه و اندوه سرايي است . دقّت در اين مضمون به شناخت و درك بهتر شعر كليم مؤثر خواهد بود . از 

  اين رو بررسي آن مي تواند از اهميت خاصي برخوردار باشد . 
  اندوه در اشعار كليم 

ر مي يابيم واژگاني از قبيل قفس، گلخن، گلشن، آه ، اشك ، ويراني، هنگامي كه اشعار كليم را مي خوانيم د
  بخت، آيينه، سيل، رهزن، زخم،خار، چاه، شمع و رميدن را بيشتر از بقيه واژگان به كار 
مي برد. و اگر كاربرد بيشتر يك يا چند واژه توسط شاعر نشان دهندة عالقه و انديشة او باشد، با يك نگاه 
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ژه ها در مي يابيم كه اكثر آنها واژگاني سياه و يا خاكستري اند و در واقع مي توان گفت سطحي به اين وا

دنياي كليم دنيايي تيره و تار است. دنيايي كه غم و غصه از در و ديوار آن مي بارد. در جاي جاي ديوان او 
روح او را آزار مي  صحبت از اين غم و اندوه است. غم و اندوهي كه تمام وجود او را فرا گرفته است و

  دهد. 
  خود كليم در اين باره مي گويد:

  1هيچ محنت ديده چون من بيت احزاني نداشت           ماية حزن است هر بيتم ز سوز دل كليم
  )7ب119(غ

شاعران اين عصر نشان دهندة بينش » نام شعري«نگاهي گذرا به «البتّه اين غم و غصه مخصوص كليم نبوده 
ندگان است. آرزو، آشوب، آفتي، آهي، اَبكَم، اجري، اسير، اسيري، اشكي، بيخودي، بيدل، عجزآميز اين گوي

بديلي، بيروني، بيغم، بيكس، بيگانه، تايب، تسليم و... اغلب اين نام هاي شعري كه نقل شد مفهوم عجز و 
  [61 - 60:13 85فتوحي، ]»درماندگي و نوميدي و ناتواني را در خود دارد

  »دي سعي دارد خود را در نهايت دردمندي و ابتال در شعرش به نمايش بگذاردشاعر سبك هن«
  [256:1371خاتمي،  ]

نوميدي و دردي هم كه در اشعار غالب اين شاعران و مخصوصاً «يكي ديگر از محققان در اين باره مي نويسد:
اي دارد كه در پايان شب  در تك بيتي هاي رنگين تخيل انگيز آنها هست شباهت به خوابهاي منقطع و آشفته

محو مي شود. اما تفسير آنها وجداني مضطرب را نشان مي دهد كه گناه دروغ حتي در عشق كه سوخت و 
واسوخت معمول در شعر عصر آن را تا حد نوعي معامله به مثل پايين مي آورد، آن را مي آزارد و به ندرت 

خود را با واقعيت هايي كه در وراي زبان وقوع او به وي فرصت مي دهد تا در آنچه وسعت مشرب نام دارد 
  [445:1383زرين كوب، ]»هست آشتي دهد

همچنين ايشان اظهار تسليم و نامرادي موجود در سبك هندي را از اثرات منفي و نامطلوب خانقاههاي هند 
  [443:1383رك. همان ، ]مي داند.

                                                 
  است .  در ديوان كليم كاشاني به تصحيح محمد قهرمانو شماره بيت  عدد داخل پرانتز نشان دهنده شماره غزل 1
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و از غم و رنج و يأس است شبيه اشعار شمس لنگرودي شعر شاعران سبك هندي را از اين نظر كه ممل
رمانتيك هاي اروپايي مي داند و اين غم و يأس را نتيجه نخستين مرحله شهرنشيني جامعه بازرگاني و 

  [121:1366رك.  ]متمركز اين دو گروه مي شمارد
وده است. بايد اين نكته را در نظر گرفت كه تأكيد بيش از حد شاعران سبك هندي بر غم، با اغراق همراه ب

  حسن پور در باره غم موجود در سبك هندي مي گويد :
علي رغم آنكه غم و درد... در هر صفحه اي چند بار تكرارمي گردد و محور معني آفريني و يا تصوير سازي «

است، اما چندان از حس اندوه برخوردار نيست. كاربرد اين كلمه به گونه اي نيست كه در مخاطب حس 
حيثيت خود تهي شده و  اندوه ايجاد كند و از سنگيني و انبوهي غم شاعر دردمند گردد. گويي كه غم از

بيشتر چون واژه اي تهي و بي خاصيت در خدمت مضمون آفريني و تصويرسازي است، بدون آنكه بار 
 [96:1384]» عاطفي و معنايي آن به خواننده انتقال يابد. 

با اين همه هر چند كه غم و غصه يكي از ويژگيهاي عمومي شعر اين دوره است و نااميدي به عنوان يك 
خاص فكري در سبك هندي مطرح است، اما وجود غم در اشعار كليم پررنگتر مي نمايد و به قول  جريان

  [ 147:1366 ]»به ديوان كليم خاكستري از يأس و نوميدي ريخته است«شمس لنگرودي 
  كليم خود را پادشاه اقليم غم و درد مي داند و سيه بختي جاويد را مخصوص خود :

  پادشاه است، ولي ناله به فرمانش نيست    و درد، كليمعمرها شد كه در اقليم غم 
  )7ب63(غ

  اين ابر به فرق دگري سايه فكن نيست    مخصوص كليم است، سيه بختي جاويد
  )9ب99(غ

بعضي از اشعار كليم، حكايت از عالقة او به غم دارد. كليم از خلوت غم خود لذّت مي برد. غم براي او 
  همچون باغ دلگشايي است :

  وجدي كه گردباد به صحرا نمي كند    تنگناي خلوت غم، مي كند كليمدر 
  )9ب217(غ

  به دستم آبله جام جهان نماي من است    منم كه تنگدلي باغ دلگشاي من است
  )1ب165(غ
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اگر بپذيريم كه در هر اثري كلمات دريچه اي هستند به دنياي ناگشودة پديد آورندة آن، و ما از البالي 

به طرز تفكّر خالق آن اثر دست يابيم، دقّت در واژگاني چون : تابوت تمنّا، برق حادثه، كلمات مي توانيم 
سنگ حوادث، شراب غصه، كلفت، كنج ياس، كوه محنت، مزرع اميد آفت رسيده و مرگ اطفال آرزو ما را با 

  روحي خسته و دردمند مواجه مي سازد.
  تخم اميد كليم يا سبز نمي شود و يا خشك است :

  به زير خاكم، تخم اميد، خرمن شد    كه بر سر هم ريختيم و سبز نشد ز بس
  )6ب378(غ

  اگر از دود دلم چشم فلك تر مي شد    كشت اميد چنين خشك نمي ماند كليم
  )10ب293(غ

  يا اينكه تنها حاصل كشتش كاه است.
  آن هم از بخت زبونم گاه هست و گاه نيست    نيست ما را دانه اي جز كاه در كشت اميد

  )4ب90(غ
  و بدتر از آن، اينكه كشت اميدش از آب مي سوزد و يا هنگام ثمربخشي گرفتار شعلة برق حوادث مي شود:

  در كشوري كه برق هوادار خرمن است    طالع نگر كه كشت اميدم ز آب سوخت
  )2ب177(غ

  از خوشه، برق حادثه اي سر برآورد    چون وقت شد كه كشت اميدم برآورد
  )1ب280(غ

رش منفي كليم نسبت به زندگي را مي توان به شكلهاي مختلف در جاي جاي ديوان او مشاهده يأس و نگ
  كرد. در اشعار او اشاره به يأس و نااميدي فراوان است.

  يأس در نظر او مانند دارويي است كه دواي همه دردهاست يا بالعكس دردي بي دواست.
  ر مرض را دوا كنمزين يك دوا هزا    داروي يأس با همه دردي موافق است

  )8ب485(غ
  مستغني از طبيبان، از درد بي دوايم      تا آشناي يأسم، بيگانه ام ز عالم

  )5ب507(غ
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نااميدي در نظر كليم، همچون راهي است كه از بس آن را پيموده، چشم بسته نيز مي تواند آن را طي كند و 
  اقامت در كوي نااميدي مساوي با راحتي و آسايش است.

  
  چشم اگر بر هم نهم، اين راه را سرمي كنم    راه نااميدي را مكرّر رفته امبس كه 

  )6ب465(غ
  

  كه دايم باغبان آسودگي فصل خزان دارد  اگر راحت هوس داري، به كوي نااميدي رو
  )6ب215(غ

  كليم خود را همچون نخل برومندي مي داند كه دهقان قضا در عوض فروش ثمر و ميوه اش تبر مي خرد:
  مي فروشد ثمرم را و تبر مي گيرد      نخل برومند كه دهقان قضا منم آن

  )6ب221(غ
او در اطراف خود جام الله و گل را ، خونابه اي پر از غم مي بيند، دل تنك او به مانند مرغي دلگير سر در پر 

  فرو برده است : 
  خونابه غمي كه ز دلها زياد بود    در جام الله و گل اين باغ كرده اند

  )8ب336(غ
  مرغ دلگير كه سر در ته پر مي گيرد    چشم بندد ز جهان تا بگشايد دل تنگ

  )5ب221(غ
  به نظر كليم براي سپري شدن عمر، جام حيات را بايد لبريز از زهر كرد:

  تا توان پيمانة يك عمر را لبريز كرد  هر كجا زهري است بايد ريخت در جام حيات
  )5ب235(غ

  است و به تلخي مي گذرد: عمري كه هر روزش بدتر از ديروز
  هيچ امروزش زدي بهتر نبود      عمر چون ايام بيماري مرگ

  )2ب344(غ
  تلخي هيچ كس چون من نرفت     روز بر پروانه گر بد بگذرد شبها خوش استسربه سرعمرش به

  )3ب50(غ
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و عالقه به  اين تلقي منفي نسبت به زندگي، تا آنجا پيش مي رود كه منجر به پيدايش نوعي مرگ انديشي

  مرگ در اشعار كليم مي شود. به اين بيت توجه كنيد. 
  كه ز دريا به كنار افتاده است      تخته آخر پي تابوت كسي است

  )8ب160(غ
  اين بيت نشان دهندة اوج سياه بيني كليم و نگرش منفي اوست.

  همچنين در ابيات زير عالقه به مرگ و مرگ انديشي به روشني ديده مي شود:
  كه راه راحت آباد فنا زد      آب بقا نبود سيه روز؟چرا 

  )5ب351(غ
  
  

  اگر به مرگ رسيدم، عزا نمي خواهم  ز روزگار دو حاجت اميد نتوان داشت
  )6ب429(غ

  درين دريا اگر نشكست كشتي صد خطر دارد  اگر مردن نبودي، زندگي با ما چها كردي
  )9ب224(غ

شعر كليم نشان مي دهد كه وي برخالف آدمها و ناظمان «شمس لنگرودي در بارة اندوه كليم مي نويسد: 
فرصت جوئي كه ازين لحظه تا آن لحظه در پي يك خم ابروي سلطان و راندن شان از درگاه دچار يأس مي 
شدند،اندوه و يأس را حقيقتاً با گوشت و پوست خود حس كرده بود . يأس او يأسي فلسفي است.اندوه او نه 

  [ 148-147:1366 ]»ز بنياد جهان است.از زندگي روزمره كه ا
نكتة ديگر اين است كه صحبت از نااميدي در شعر سبك هندي چيز تازه اي نيست و در ميان شعراي اين 
سبك رواج دارد . اما مسأله اين است كه اين امر منحصر و محدود به آنها نمي شود. كليم در اشعار خود به 

يان افراد جامعه اشاره مي كند. با مطالعة اين اشعار، متوجه مي شويم كه رايج بودن اين اندوه و دلزدگي در م
  اين غم و مرارت فراتر از يك قشر خاص است.

  گر چراغي مرد، در يك شهر ماتم مي شود    در ديار ما  مصيبت دوستي عام است عام
  )7ب304(غ

  دكه كاه، روي دل از كهربا نمي خواه      فسردگي را بازار آنچنان گرم است
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  )5ب341(غ
  غم و اشك در اشعار كليم :

كليم واژة غم را بيشتر در تشبيهاتي صريح چون : گرد غم، خار غم، غبار غم، كوره غم، گره غم، عقدة غم، 
  موج غم و ... بكار مي برد مانند : 

  سيلي ايام يا اشك دمادم مي كند    گرد غم را پاك از روي غبار آلود ما
  )3ب214(غ

بروز » اشك«اندوه كليم فقط در اين تشبيهات نيست. مهمترين نمود غم و اندوه كليم در كلمة  البتّه نمود غم و
مي يابد ، كليم براي مضمون سازي از تشبيهاتي چون طفل اشك، پيك اشك، سيل اشك، تخم اشك، دجلة 

عنوان مثال  اشك، آينه اشك، گل اشك و تشبيهات تازه اي چون قافله اشك و مسافر اشك استفاده مي كند به
  اين بيت زيبا آورده مي شود.

  مسافري كه به آرام هيچ مايل نيست      نديده ايم بجز اشك بي قرار كليم
  )10ب179(غ

در اين ميان بيشترين تشبيهي كه كليم از آن استفاده مي كند تشبيه اشك به طفل است كه يا به طور مستقيم 
  است و يا براساس اسلوب معادله :

  گاه مي سازد سفيد و گاه رنگين مي كند    ون خانه هاي ديده راطفل اشكم از تلّ
  )5ب211(غ

  به تمنّاي تو هر روز به هر در مي شد  اشك چون طفل پدر مرده كه خود سرگردد
  )8ب293(غ

  كاال ز دست طفل توان رايگان خريد    ارزان فروخت اشك، متاع شكيب ما
  )3ب319(غ

  شگردهاي كليم براي ايجاد ابيات زيبا در اين خصوص است :ريزي و گريه كردن از اغراق دراشك
  سيل، راه بر و بحر از اشك من پرسيده است  گر به صحرا مي رود، ور سر به دريا مي كشد

  )5ب173(غ
  نام چشمم گر برد صد چشمه پيدا مي شود    در بيابان هر كه را از تشنگي باشد خطر

  )6ب339(غ
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  ي هايهاي گريه دلم وانمي شودب      آواز آب، غم زدلم مي برد كليم

  )11ب404(غ
  

  آه و ناله در اشعار كليم :
آه و ناله يكي ديگر از كلمات پر بسامد كليم است كليم از تشبيهاتي چون : ناوك آه، تير آه، خدنگ آه، نخل 

  آه، گردآه ، دودآه ، نخ آه، چراغ ناله، تير ناله، شمع ناله و... استفاده مي كند.
  تشبيهات از اسلوب معادله و موتيوهاي خاص سبك هندي نيز به نحو خوبي استفاده مي كند.كليم عالوه بر 

  راهزن را چه غم از اين كه جرس شيون كرد    ناله گر برق شود با دل سنگين چه كند
  )6ب335(غ

  ناله ها آبله دار افتاده است      گريه زين تخم كه بر سينه فشاند
  )3ب160(غ

د تصوير ناله هاي آبله دار كه تصويري نوو تازه است به بيت طراوت بخشيده است . در بيت باال شاعر با ايجا
كليم آه ونالة خود را بي اثر مي داند و اين مطلب موجب مضمون سازي هاي زيبا و بديعي در اشعار  او شده 

  است:
  

  به كشور اثرش فرصت اقامت نيست    چنين كه قافلة آه مي رود به شتاب
  )3ب52(غ 

  
  سرمة افتاده از چشم اثر، آه من است    صودي نديدم هيچ گاه از پرتوشروي مق

  )5ب123(غ
  در مرگ اثر، جامة آهم چه سياه است    گر ديده سفيد است كليم از اثر اشك

  )9ب147(غ
  

  گله از روزگار و نارضايتي از ابناي آن
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روزگار سر ندهد و آن را آماج يكي از مضمونهاي اشعار كليم گله از روزگار است كمتر شاعريست كه گله از 
  شكوه هاي خود نگرداند. كليم هم از روزگار خويش مي نالد و به قول خودش :

  گر تو هم داري بگو، اين جا كسي بيگانه نيست  هر كس از بيداد گردون شكوه اي دارد كليم
  )9ب98(غ

من، گره افكن و تفرقه ساز مي كليم نيز مانند شاعران ديگر روزگار را بي وفا، سفله پرور، زودگذر، هنر دش
داند. مضمون سازي هاي كليم در بارة روزگار حال و هوايي بسيار تازه دارد. كليم براي سرودن اين مضامين 
بكر از اسلوب معادله، تشبيهات بديع، تشخيص، ايهام و تناسب بهره مي برد. مثالً در بيت زير كلمات چنان 

ه وقتي ما آن را مي خوانيم، واقعاً دلخراشي فرورفتن ناخن در ديده در جاي خود و درست قرار گرفته اند ك
  را احساس مي كنيم.

  هالل عيدش در ديده ناخن شير است      ز دلخراشي كز جور آسمان ديدم
  )8ب146(غ

  همراهي زمانه به اين جا كشيده است    بي مزد دست، خار ز پايي نمي كشد
  )6ب66(غ

مركز مضمون سازي خود قرار داده است. كشيدن در مصرع اول به معني در بيت باال، كليم فعل كشيدن را 
بيرون كشيدن است اما در مصرع دوم شاعر با استفاده از اين فعل ،  همراهي زمانه را تمسخر مي كند و مي 

  گويد همراهي زمانه تا به آنجا رسيده است كه براي كشيدن خار پا هم مزد مي طلبد.
  حيف باشد كه بجز پند ز دوران گيرم      ي گيرد بازدادة خويشتن ايام چو م

  )7ب422(غ
كليم در اين بيت نيز از شگرد بيت قبلي استفاده مي كند گرفتن در مصراع اول به معني حقيقي خود بكار رفته 

  است ، اما در مصرع دوم پند گرفتن آمده است كه به معني عبرت آموختن است.
  

  ايام از دلم گرهي وا نمي كند      تا ناخن از پلنگ نگيرد به عاريت
  )2ب217(غ

  در بيت باال شاعر با طرح ادعايي شاعرانه و غريب ، مضمون تازه اي خلق كرده است.
  در ته دامن گرفت مجمر بي عود را    هر كه به بوي وفا بر سر دنيا نشست
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  )8ب27(غ

  ايهام تناسب برقرار كرده است. در اين بيت منظور از بو، اميد است. شاعر با آوردن كلمة عود بين آن دو 
  در دو بيت زير كليم براي بيان زودگذري و ناراستي دنيا از اسلوب معادله وتمثيلي بسيار زيبا استفاده مي كند.

  هر چند بفشري مشت، رنگ حنا نماند    دنيا ز سخت گيري، هرگز به كس نپايد
  )2ب329(غ

  آمد در شير آب دارد صبحش كه صادق    در روزگار ديدم از راستي نشان نيست
  )8ب400(غ

  كليم از ابناي روزگار خود دل خوشي ندارد و مي گويد :
  در همه ملك اين پدر، بد پسر افتاده است    شكوه ام از دهر نيست، داد ز ابناي او

  )2ب172(غ
  هر چه ديدم ز بد بدتر ديدم      نيك و بد در زمانه ما نيست

  )2ب466(غ
  ره يافته است :كليم مضامين تازه اي در اين با

  قضا نابيخته گل كردگويي خاك آدم را  درشتند اهل عالم، خواه شهري ،خواه صحرايي
  )5ب12(غ

ايهام تناسب زيبا در كلمه درشتي عامل مضمون ساز اين بيت است. منظور شاعر از درشتي تندخويي بوده و 
  درشتي با نابيخته ايهام تناسب زيبا پيدا مي كند.

  نالة ما نيز با خضر اثر همراه نيست    ز بس رم كرده ايماز نفاق صحبت مردم 
  )3ب105(غ

  در اين بيت شاعر بين رم كردن و همراهي حالت تضاد ايجاد كرده است و مضموني زيبا آفريده است.
  روشنم گشت كه آسايش نابينا چيست      بس كه ناديدني از مردم عالم ديدم

  )6ب91(غ
تناسب برقرار كرده و نكتة زيباي بيت در كلمه روشنم است كه منظور  در اينجا كليم بين ناديدني و نابينا

اصلي شاعر از آن فهميدن و مشخص شدن است. اما شاعر با زيركي با كلمة روشني بازي كرده و بين روشني 
  و ناديدني و نابينا حالت تضاد ايجاد كرده است.
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  گله از بخت :

. بخت در اشعار كليم به صورتهاي مختلف همچون بخت يكي از گاليه هاي كليم، گله از بخت مي باشد
سياه، بخت شور، بخت خفته و غيره تصوير مي شود. كليم در همه اين موارد زنجيره اي از تناسبات را ايجاد 

  مي كند. 
  بخت سياه :

  كليم بخت خود را سياه مي داند و مي گويد :
  بختم در ميان افتاده است هر كجا حرفي ز    در زبانها گفتگو گم كرده راه از تيرگي

  )5ب152(غ
شگردهاي مضمون سازي كليم با استفاده از كلمات سياه بخت، سياه روز و تيره روز به اشكال گوناگون در 
اشعار وي به چشم مي خورد تا آنجا كه مي توان اين كلمات را از موتيوهاي مورد عالقة شاعر به حساب 

بودن، كنايه از بدبختي و بدبخت شدن است. اما كليم در اكثر موارد آورد. سياه بخت، سياه روز و تيره روز 
سياهي ظاهري آن را بيشتر در نظر داشته و با بازيهاي زباني بين آن و كلماتي نظير شب، سرمه، مداد، زلف، 

  مژگان، ظلمت ، آفتاب، بياض ، شمع  و غيره تناسب و تضادهاي زيبا ايجاد كرده است :
  جز گريه مرا در آستين نيست        بختيهمچون قلم از سياه 

  )2ب53(غ
  در اينجا شاعر بخت سياه خود را همچون قلم مي داند.

  اين سيه بختي، مدادخامة تقدير بود    تيره روزي نيست امروزي، كه تدبيري كنم
  )3ب260(غ

  در اينجا شاعر با استفاده از تشبيه سيه بختي به مداد مضمون سازي كرده است.
  كه يك يك استخوانم سرمه دان شد    روزي ها تماممچنان در تيره 

  )8ب395(غ
  در بيت مذكور شاعر با اغراقي هنري و توجه به تناسب بين تيره و سرمه مضمون جالبي سروده است. 

  
  بخت شور :
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شور بخت بودن كنايه از بدبختي است كليم با استفاده از كلمة شور و ايجاد تناسب با كلمة نمك مضمون مي 

  سازد.
  بخت من سودا زده گر شور نباشد    كي پنبه كند كار نمك بر سر داغم؟

  )3ب209(غ
  روزگار از شور بختي مي كند در مرهمم    آن نمك هايي كه ديگ آرزو در كار داشت

  )5ب499(غ
  بخت خفته :

كليم بخت خود را خفته مي داند و با ايجاد صنعت تشخيص و گاه صنعت تضاد بين خواب و بيداري 
  زي مي كند.مضمون سا

  پيوسته دزد خوشدل، از خواب پاسبان است    غم را كليم، شادي از بخت خفتة ماست
  )9ب67(غ

  بخت بد گرچه به خواب است، خبردار من است     نزنم يك نفس خوش كه تالفي نكند
  )5ب154(غ

  كور گويم بخت را چون روي بيداري نديد    ديده نابيناست تا در بند خواب دايم است
  )8ب342(غ

  گمان مبر كه از امداد بخت نوميدم    به حشر آخر از خواب مرگ برخيزد
  )4ب475(غ

  مضمون سازي هاي ديگر مرتبط با بخت :
از مضمونهاي ديگري كه كليم با استفاده از بخت ساخته است ، مي توان به بخت و طالع خشك، بخت پست 

  ، بخت چربدست و بخت سست اشاره كرد :
  كĤبم از سر گذرد، ليك لبم تر نشود    بسته است خشكي بخت فرومايه، طلسمي

  )2ب275(غ
  دست و پايم بسته و سر داده در دريا مرا    همتّي اي خشكي طالع، كه زنجير سرشك

  )7ب21(غ
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  آفتي در راه ما گر هست غير از چاه نيست    ز اقتضاي طالع وارون و بخت پست ما
  )3ب90(غ

  بر سر كنم، بر آتشم روغن شودخاك اگر   چون نسوزم، كز فسونسازي بخت چربدست
  )5ب231(غ

  بخت سست، افتاده تر از بستر رنجور بود    دارم اقبالي كه با هر كس در افتادم كليم
  )9ب270(غ

  نتيجه گيري :
هر چند رواج زياد شكوائيه و اندوه سرايي در دوره صفوي ، به يكي از ويژگي هاي عمومي سبك هندي 

ر اشعار كليم خود را بيشتر نمايان كرده و از مضمون هاي اصلي اشعار او مبدل شده است ، اما اين مضمون د
محسوب مي شود . روحية يأس آميز و نگرش منفي كليم ، در گزينش و چگونگي انتخاب واژگان نقش 

در شعر او » غم و اشك و آه و ناله و بخت تيره و سياه «بسزايي داشته و باعث شده است واژگاني از قبيل 
كاربرد باشد . عالوه بر استفاده مستقيم كليم از واژگان ذكر شده در جاي جاي ديوان او اندوه و گله  بسيار پر

از روزگار و بخت به طرق مختلف ديده مي شود . بررسي غم در اشعار كليم نشان مي دهد كه با اينكه اشعار 
ري او اغلب در خدمت مضمون سازي او را هاله اي از ياس و نااميدي فراگرفته اما تركيبات تشبيهي و استعا

  است و در خواننده احساس غم ايجاد نمي كند.
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