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 مقدّمه -1

ین نفیس بن الدّحکیم بلند آوازۀ کرمانی برهانخاندان منسوب به دانشمند برجسته و 

 یهااز خاندانپ(( عوض)معروفترین پزشک اواسط قرن نهم هجری)مقدّمۀ فرهنگ نفیسی،نفیسی:

 زشکیپکه طبابت و  شیعه مذهب باشد. این خاندانمی بزرگ در تاریخ سرزمین ایران و به ویژه کرمان

مرز و  نرا تقدیم ایای شایستهاء تا به امروز دانشمندان و اطبّ ،پیشۀ خانوادگی و موروثی ایشان است

اعضای این  (571)حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعه در کرمان،میرزا رضی:است.بوم نموده

غیر از سرزمین آبا و اجدادی  ای از تاریخ بنا به شرایط حاکم بر روزگار از نقاطیخانوادۀ بزرگ در برهه

های کرمان و تهران و یزد اند. به طوری که در طول تاریخ و نیز اکنون در شهرکرمان سر برآوردهخود 

خ )تاریتوان اعضای این خانواده را سراغ گرفت.می و هندوستان و اروپاق ی در عراو شیراز و مشهد و حتّ

زیسته می برخی از افراد این خاندان به خاطر روزگاری که در آن (218-9پزشکی کرمان، ملک محمّدی:

 که از خودت واالیی اند، شخصیّخود به یادگار نهاده آثاری که ازاند، داده و اقدامات ماندگاری که انجام

ن شناخته شده و شات علمی و سیاسی و فرهنگی ویژهاند و مقام و موقعیّدر اذهان به جا گذاشته

صاحب فرهنگ  ءاای که کمتر کسی است که مرحوم علی اکبر خان ناظم االطبّمشهورند. به گونه

دود و دیگر به سبب منطقۀ مح ا برخیفیسی را نشناسد. امّنفیسی یا فرزند ارجمندشان دکتر سعید ن

لندشان گمنام و بدون آوازه علی رغم مقام ب ،انداجبار روزگار در آن زندگی نموده ای که بهبسته

اند. از جملۀ این افراد که از این خاندان برخاسته و پیشۀ موروثی طبابت را برای خدمت به مانده

کاظم طبیب یزدی است. طبیبی که به اجبار زمانه و به سبب کمبود میرزا  ،همنوعانش برگزیده

ای جز خدمت در نقاط دورافتاده نداشت. چاره (5851)همان:قاجارپزشک در جامعۀ آن روز حکومت 

در آنجا سپری نمود. میرزا کاظم عالوه بر  را وی برای مداوای بیماران به ابرکوه رفت و تا پایان عمر

که به شکل نسخۀ  . این دیوانجا نهادر داشت و دیوانی از خود به نیز تبحّ طبابت در سرودن شعر

ه ب به تازگی توسط نگارنده خطّی منحصر به فردی در میان فرزندان و نوادگان ایشان به یادگار مانده،

گ این طبیب و شاعر بزرمقام است و امید است تا با نشر آن، مورد تصحیح قرار گرفته شیوۀ قیاسی

 .قاجار بیش از پیش شناخته گردد ارروزگ

 پیشینۀ پژوهش-1-1

که گفته شد، میرزا کاظم طبیب یزدی در منطقۀ کوچکی به نام ابرکوه میزیسته است و محدودیّت چنان

منطقۀ سکونت او مانع از آن شده تا جمع کثیری با شخصیّت ایشان آشنایی یابند. بر مبنای تفحّص 

( و فرهنگ عامّۀ 8منابع محلّی از جمله دانشنامۀ مشاهیر یزد)جنگارنده، شرح حال ایشان تنها در 

ابرکوه مسطور است. هدف نگارنده در این نوشتار آن است تا پس از معرّفی میرزا کاظم طبیب و نسخۀ 

 که از را دیوان به جا مانده از ایشان، مختصری از سبک و سیاق شاعری این شاعر مغفول عصر قاجار

 به رشتۀ تحریر درآورد. است، صل آمدهکاوش در دیوان وی حا
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 ضرورت تحقیق:-1-2

 ،اندراه را فراروی تحوّالت باز کرده ارزش وجودی آن دسته از گویندگانی که در اواخر دورۀ قاجار

ها و به سبب دارا بودن نوآوری طبیب یّت است. بررسی اشعار میرزا کاظمهرچند گمنام حائز اهمّ

ای از سلسلۀ تحوّالت ادبی در دوران فترت بعد از عصر قاجار و نیز حلقهالتزامات خاص کامل کنندۀ 

 شناساندن چهرۀ علمی و ادبی دیگری از خاندان حکیمان  است.

  روش تحقیق:-1-3 

 ای و سندکاوی است.روش به کار رفته در این پژوهش روش کتابخانه

 سؤال اصلی: -1-4

 دارای چه مختصّات سبکی است؟میرزا کاظم طبیب یزدی کیست و شعر ایشان 

 بحث:-2

 شرح حال حاج میرزا کاظم طبیب یزدی: -2-1

حاج میرزا کاظم فرزند میرزا کنیم: می شرح حال میرزا کاظم را با ارائۀ سلسلۀ نسب ایشان آغاز

-ند ]محمّدفرز میرزا ابوالقاسم کاظم[]محمّدالعابدین فرزند میرزا ابوالقاسم فرزند میرزا سعید فرزندزین

: هزادحاجی)فرهنگ عامّۀ ابرکوه،ند حکیم کرمانی.فرزند عوض فرز شریف فرزند میرزا سعید کاظم[

 به نقل از دکتر بصیری( 812بهرامی: پایان نامه،(و ) 951

ق هـ.5811ش/5851میرزا کاظم حکیم، شاعر، ادیب، فیلسوف و طبیب برجستۀ اواخر قاجار در سال

زد را در ی هاان گشود. تحصیالت مقدّماتی و فراگیری دانش پزشکی و سایر دانشدر یزد دیده به جه

آغاز نمود و برای تکمیل معلومات به اصفهان رفت. پس از بازگشت از اصفهان در یزد ساکن شد و به 

 ای بزرگ در اختیار او قرار داده شد تا به معالجۀ بیماران بپردازد.داوای بیماران پرداخت. آنجا خانهم

هنوز بقایایی از این خانه برجاست. میرزا کاظم در این خانه به بستری بیماران و مداوای آنها و نیز 

پرداخت. در گذشته تعداد پزشکان معدود بود و اطبّا به ناچار باید می تهیّۀ داروهای گیاهی برای آنان

د شهرت و مهارت فراوان در ا کاظم نیز با وجوزرفتند. میرمی برای مداوای بیماران به اقصا نقاط کشور

دوردست و کوچک نیز سفر کرده است. از جملۀ این ق پزشکی بدون کوچکترین چشمداشتی به مناط

 ی این استان به شمارهابخش ابرکوه در استان یزد است که اکنون نیز در شمار شهرستانق مناط

له وقاجاری به ویژه حاکم یزد یعنی جالل الدّ آید. میرزا کاظم در اثر فشار حاکمان جبّار و مستبدّمی

ر د او لطان به ابرکوه رفت و در آنجا نیز پس از سکونت معالجۀ بیماران را آغاز نمود.السّفرزند ظلّ

 بود که مشهورترین آنها میرزا حسین آقای طبیب و حاصل این ازدواج فرزندانیابرکوه ازدواج کرد 

سالگی در ابرکوه دار فانی را  31در ق هـ.5919هـ.ش/ 5911ال سرانجام به س میرزا کاظم .باشدمی

 وداع گفت و در امامزاده احمد این شهر به خاک سپرده شد. 
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که اغلب طبیب یا ادیب بودند و یا در هر دو زمینه تبحّر داشتند، میرزا  این خاندانهمانند دیگر افراد 

 ستا کاظم نیز در کنار طبابت از ذوق ادبی واالیی برخوردار بود و دیوان شعری از وی به یادگار مانده

که اقسام شعر از قصیده و غزل و مسمّط و رباعی و نوحه و مراثی مذهبی در آن یافت میشود. وی در 

احبه با آقای دکتر بصیری(؛ مص 851و812-51 :بهرامی)پایان نامه،تخلّص مینمود. « بصیر»ش اشعار

 (325: 8، جکاظمینیدانشنامۀ مشاهیر یزد،) (؛951-1 زاده:حاجیفرهنگ عامّۀ ابرکوه،)

 نسخه شناسی-2-2

ان نوادگان ایشای منحصر به فرد باقی است که در میان فرزندان و از دیوان میرزا کاظم طبیب نسخه

ر و مشتمل بخود شاعر نگاشته شده  فرزندان ایشان به خطّ فوظ مانده است. این نسخه به گواهیمح

در قطع کوچک و سه صفحۀ بزرگ  صفحۀ یادداشت گونه 1نویس در قطع وزیری، صفحۀ پاک 571

افته ی شکسته نگارش نویس  میباشد؛ جلدی چرمی دارد و بر روی کاغذ نخودگی رنگ به خطّپیش

ست. ا و ترقیمه و گاه به شکسته تحریر هم نزدیک شده است. نسخۀ یاد شده فاقد تزئینات خاص

اغلب صفحات نسخه دارای رکابه میباشد که ترتیب صفحات آن را حفظ میکند. با این وجود برخی 

از  یی در مواردی به دلیل ناتمام رها شدن شعری به نظر میرسد صفحاتصفحات رکابه ندارند و حتّ

 نسخه افتاده است. 

 سبک شعری-2-3

 نظر مختصّات سبکی جزو اشعار سبک باشد و ازمی بیت 1888دیوان میرزا کاظم طبیب مشتمل بر

بررسی  و صنایع شعری وزن ایشان را از نظر قالب، محتوا،در ادامه اشعار بازگشت به شمار می رود. 

 خواهیم نمود.

 ظاهری سطح صوری و -2-3-1

  ی شعریهاقالب الف(

بیشترین ابیات موجود در دیوان در قالب غزل و پس از آن به ترتیب در قالبهای قصیده و مثنوی و 

مسمّطهای پنج مصراعی)مخمّس( سروده شده است. رباعی و قالبهای فرعی نظیر ترجیع بند و ترکیب 

ر در آنها د که شاعبند و قوالب ترکیبی نظیر مستزاد ترجیع، مسمّط ترجیع و..... نیز قالبهایی هستن

 طبع آزمایی کرده است.

 ات:غزلیّ-1

ی یی که به سبب رعایت نوع خاصّهایم نمود. نخست غزلقستوان به دو دسته تمی ات میرزا کاظم راغزلیّ

. در بخش نوآوریهای خوانیممی عناتی، آنها را التزامی یا اکه به نظر میرسد ویژۀ خود اوست از التزام

غزل و  582ات که موضوع عمدۀ این دسته از غزلیّشاعر به تشریح این نوع التزام خواهیم پرداخت. 

پس از موضوع عشق، درون مایۀ عرفان و عاشقانه است.  ،دهدمی بیت از دیوان بصیر را تشکیل 5878
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مخاطب به آخرت، ذمّ، شکوه از توجّه دادن  و عرفان و پس از آن اشعار مذهبی، زهد وق عشق یا تلفی

مدح و مناجات از موضوعاتی است که مورد توجّه شاعر در  اخالقی مردم زمانه، میل به ترک دیار،بی

 این اشعار قرار گرفته است. 

میرزا کاظم طبیب افزون بر غزلیّاتی که التزام الفبایی یاد شده در آنها رعایت شده است، اشعار دیگری 

بیت از دیوان شاعر  951غزل که در مجموع  97دارد که فاقد این التزام هستند. این نیز در قالب غزل 

 و شهدای کربال )ع(ائمّهرثای  موضوع غزل در اند و تعداد سیزدهاغلب عاشقانه  ،دهندمی را تشکیل

 اند.سروده شده

مواردی از بحور میرزا کاظم در غزلیّات خود بیشتر از انواع زحافات بحور رمل، هزج و مجتث و در 

مضارع و منسرح و به ندرت از بحور خفیف، رجز، متقارب و حتّی مقتضب سود جسته است. حدود 

درصد در 57ود درصد در بحر هزج و حد 81میرزا کاظم در بحر رمل، حدود های درصد از غزل 11

 ند نیز برایاند. شاعر از انواع زحافات بحر هزج که مختصّ سرودن رباعی هستبحر مجتث سروده شده

 درصد از غزلیّات میرزا کاظم طبیب مردّف هستند.  31نزدیک  سرودن غزل استفاده کرده است.

 قصاید:-2

توان آنها را در می دهد کهمی بیت( را قصاید تشکیل 335بخش بزرگی از دیوان میرزا کاظم طبیب)

 دو دسته جای داد. 

 مجموعاً و قصیده 53و  ایمی نام نهادهقصاید سنّتالف(قصاید سنّتی: این دسته از قصاید که آنها را 

ر از اند. به بیان دیگساختار سنّتی قصیده را حفظ کرده دهند،تشکیل می بیت از دیوان شاعر را 715

 اند. موضوع این قصاید اغلب مدح خانان و وزراح، تنۀ اصلی و شریطه تشکیل یافتهتغزّل، گریز به مد

 و یا تهنیت اعیادی چون نوروز و غدیر است.  و یا منقبت بزرگان دینی

بیت دارند  58ب(قصاید عاشورایی: از میان اشعار عاشورایی شاعر،آنها که وحدت موضوع و بیش از 

 باشد.می بیت 513بر روی هم  شش قصیده اند. تعداد ابیات اینقصیده به شمار آمده

د. این اشعار بیت دار 15اریخ مشتمل بر ج(تواریخ: میرزا کاظم طبیب سه شعر نیز در موضوع مادّه ت

هـ.ق(، سیّد 5958میرزا محمّد حسن شیرازی و حاجی میرزا حبیب اهلل رشتی )در رثا و تاریخ وفات 

 اند.به نظم درآمده هـ.ق(5918هـ.ق( و میرزا محمّد حسن مجتهد)5917جواد مرحوم آقا سیّد حسن)

 موضوع تبرّی اختصاص دارند.شوند هم به می بیت 31د(سه قصیده که بر روی هم 

قارب، متمیرزا کاظم در نظم قصاید خود به ترتیب بسامد از بحور رمل، هزج، مضارع، منسرح و به ندرت 

 ردیف هستند.قصیده دارای  51دیوان قصیدۀ موجود در  82از تعداد  رجز، مجتث و خفیف بهره برده است.

 مثنویات:-3

بیت در  71بیت از دیوان میرزا کاظم طبیب در قالب مثنوی سروده شده است. از این تعداد  112

امام حسن)ع( و امام حسین)ع( به نظم ، حضرت امیرالمؤمنین)ع(حمد خداوند، نعت رسول اکرم)ص(،
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 به مضامین عاشورایی دارد.ی شاعر نیز اختصاص هابیت از مثنوی 11درآمده که ناتمام رها شده است. 

 نوحه ضمن دوهم  در  بیتی 1و  1دو قطعۀ  سروده شده است. ) ابیات یاد شده همه در بحر رمل

 اند و در بحر رمل مثمّن و هزج مسدّسکه در شمار ابیات قوالب فرعی محسوب شده سروده شده

حر در بای داستانی است که ی شاعر مربوط به منظومههابیت باقی مانده از مثنوی 929. امّا (باشند.می

دهد که میرزا کاظم طبیب در نظم داستان نیز تبحّر داشته می متقارب مثمّن به نظم درآمده و نشان

 ی تأثیرپذیری میرزا کاظم طبیب از فردوسی و سعدی به چشمهااست. در این منظومۀ داستانی نشانه

 بیت نخست این مثنوی چنین است: خورد.می

 (5من)

 

ــدای    ــام خ ــه ن ــادا ب ــه ب ــام  ســـــر ن

 

ــد بـه مـا گمرهـان رهنمـای         کـه بـاشــ

 

 مسمّطات:-4

درمجموع  های میرزا کاظم طبیبمسمّطاست. ی مورد توجّه میرزا کاظم قالب مسمّط هایکی از قالب

 یم نمود.قستوان به دو دستۀ تضمینی و غیر تضمینی تمی را بیت است که آنها 111

 یتمام ابیات غزلی از شاعربیت یا شاعر  های مخمّس،در این مسمّطهای تضمینی: الف(مسمّط

مجموع ابیات سروده شده توسّط است.  را در شعر خویش تضمین نموده )حافظ، موالنا و سعدی(دیگر

 باشد.می بیت 12های تضمینی خود شاعر در بخش مسمّط

 سرودۀ شاعر هاتضمینی در کار نیست و تمام مصرع هاهای غیر تضمینی: در این مسمّطب(مسمّط

 دهند و آنها را از نظر درون مایهمی بیت از دیوان را تشکیل 112در مجموع  هااین مسمّط باشد.می

 گروه جای داد. چهارتوان در می

که همه مخمّس هستند و در موضوع میالد و منقبت ائمّه)ع(  ی مذهبی: تعداد شش مسمّطها*مسمّط

 .بیت دیوان را تشکیل میدهند 851اند و در مجموع سروده شده

به نظم  بیت 17در  ط مدحی: یک مسمّط مخمّس که در مدح میرزا احمد خان سرهنگ*مسمّ

 درآمده است.

 ست ومربوط به مصیبت کربالی آنها مخمّس و دو مثلّث که محتوا دوی عاشورایی: تعداد ها*مسمّط

 دهند.می بیت را تشکیل 515روی هم 

 بیت 11*مسمّط در موضوع تبرّی مشتمل بر 

 و ترکیب بند ترجیع بند-9

بیت به قالب ترکیب بند اختصاص دارد. سه  511بیت به قالب ترجیع بند و  21 بصیردر دیوان  

ترجیع بند موجود در دیوان عبارتند از: ترجیع بندی در رثای امام حسین)ع(، دو ترجیع بند در نقد 

 هاالببرخالف دیگر قتوصیف وقایع کربال است.  شاعر هممحتوای سه ترکیب بند اجتماعی و سیاسی. 
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ر بند ه برخوردار نیستند. تعداد ابیات ساختار یکدستینظم و شاعر از  و ترکیب بندهای ترجیع بند

 . ندارد بیت ترجیع شکل یکسان و ثابتی متفاوت است وبا بند دیگر 

 رباعیات:-6

 شاعر  این تعداددهند. از می بیت از دیوان وی را تشکیل 81میرزا کاظم طبیب دوازده رباعی دارد که 

 است. به بدیهه در وصف گنبد حضرت علی)ع( سروده  را در باغ نظر کازرون و هفت رباعی را یک رباعی

 و تفنّنات ، متفرّقاتقوالب فرعی -7

 مستزاد ،یی نظیر مستزاد ترجیع، مسمّط ترجیعهادر قالبی یاد شده، میرزا کاظم طبیب هاعالوه بر قالب

ع د نیز طبیابنمی ی شاعر کاربردهادر نوحه ی ترکیبی که عمدتاًهاقالب و دیگر ،مسمّط ترکیب وترکیب

قطعه  وی دهند.می را به خود اختصاصبیت 991آزمایی کرده است که در مجموع ابیات دیوان،

در  ا راآنه تواننمی به سبب ناهماهنگی در تعداد ابیات و شکل قوافی و موضوعدارد که  شعرهایی نیز

 یک معمّای منثوردر دیوان مذکور  بیت هستند.  12این اشعار در مجموع . یک قالب خاص گنجاند

 نیز موجود است. بیکوتاه به زبان عر

 هاواژهب(

مار ، در شمورد استفادۀ میرزا کاظم در مواقعی که شاعر گرفتار تنگنای قافیه و التزام نبوده یهاواژه

عربی مرسوم نیز در حدّ رایج و معتدل در  لغاتفارسی،  یهاواژهدر کنار رایج معیار است و  لغات

غزل، خود را ملزم به رعایت یک نظم  582ات ایشان کاربرد یافته است. امّا از آنجا که شاعر در غزلیّ

نخست و مصرع دوم های و تمام مصرع به آن میپردازیم(  مشروحاً )که در ادامهدر ابیات نموده ویژه

ی که همه با یک حرف خاص آغاز شوند، یهاواژهرا با یک حرف ثابت آغاز نموده است؛ یافتن هر غزل 

هرچند از  است کهناچار ساخته قاموسی  یهاواژهوی را در برخی از حروف الفبا به بهره گیری از 

اربردی با ک لغاتیرود. یعنی می نوعی ضعف در سبک زبانی وی به شمار روی اجبار امّا به لحاظ سبکی

غریب  یهاواژهتوان در فرهنگ لغت پیدا نمود. برخی از این می نادر که حتّی بعضی از آنها را تنها

األستعمال عبارتند از: ضریبت، ظمآ،لبیب، ژوله، ژوژه وار، ژون، ژول، ثعابین، ذبول، 

 ذعاف،ژاغر،ژخ،ضفدع، ظبوب،ژابیژ، ژکفر،....

اتی که ابیات آنها با حروف عربی غزلیّبه ویژه در  ابیات نخستین یهاواژه

شوند اغلب عربی و در غزلیّاتی که با می چون)ث،ح،ذ،ص،ض،ط،ظ،ع،غ( و یا حروف )ف،ق،ل،و( آغاز

عربی و فارسی از نوعی لغات شوند فارسی هستند. در غیر این موارد می حروف فارسی)پ،ژ،چ( آغاز

کاظم طبیب از جمالت عربی و اصطالحات و  عربی، گاه میرزا لغاتاعتدال برخوردار است. در کنار 

  افزاید:می گیرد که بر جذّابیت اشعارشمی عربی نیز بهرههای شبه جمله
 (58)1ق

 (57)2ق

ب     باً  یا م  گفتمش: مرح ل  هجَک   یک دَتی 

 پای ماندن نیست دیگر طاقتم گردیده طاق

ــَ  ل      أحسـ یا حبیبی روحی   ثار ک النِّنت 

 رارق ال عمَکان نِالمَ ئسَجان اگر گردد تلف ب 
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 ودارند ق از سویی به سبب ماهیّت این نوع اشعار که لحنی فخیم و پر طمطراها در قصاید و مسمّط

شمار  ،عربی برای نشستن در جایگاه قافیه یهاواژهاز سوی دیگر تعداد بیشتر ابیات و مناسب بودن 

 یهااژهونیز شمار  قصاید و مسمّطها ابیات یهاواژهدر دیگر  عربی بیشتر است. عالوه بر قوافی یهاواژه

 ات بیشتر است.عربی به نسبت غزلیّ

اغلب از نوعی است که در غزلیّات عربی در اشعار میرزا کاظم کم نیست؛ امّا  لغاتی شمار به طور کلّ

در حالی که تکلّف و تصنّع حاصل از کاربرد  در زبان رایج بوده و شعر را به تکلّف نکشانیده است.

های مورد استفادۀ شاعر چند گروه از در میان واژه عربی در برخی از مسمّطها مشهود است. یهااژهو

 ترند:لغات شاخص

 و اصطالحات طبّی: واژه ها-1

به شعر وی راه یافته باشد. نظیر:  طبّی یهاواژهبدیهی است که  ،از آنجا که حرفۀ شاعر طبابت بوده

 یب، حنظل، تریاق، درد، عارض، مرض و...مفرّح، طببیمار، عالج، دوا، حکیم، جدوار، 

ش   محبّان دایماً پندم دهند از صبر در عشقت (3)81اغ  را دکّان دواییو ق کجا مخمور راح ع
 

 (8)518اغ
 

 ذات الصّدرو  ذات الرّیهآرد و  ذات جنب
 

 چه مرضها که کند صاحب حرمان احداث 
 

 نجومی: یهاواژه-2

با هم پیوستگی داشتند و به  باستان تا چندین قرن پس از اسالمی هازمانی طب و نجوم از هادانش

جدا نشده بود، حکیمان  هادیگر دانشتدریس دانش طب از آموزش ویژه قبل از روزگار صفوی که هنوز 

یخ تار)جامع االطراف در همۀ علوم متبحّر بودند و یک طبیب برجسته منجّم خوبی هم بود و برعکس.

طبّی  یهاواژهدر دیوان میرزا کاظم طبیب نیز گذشته از (272و   132لک محمّدی:پزشکی کرمان، م

 و پزشکی که به تناسب حرفۀ اصلی شاعر در اشعارش راه یافته،کاربرد  اصطالحات نجومی به ویژه

ی فلکی نیز که در مثنوی داستانی او نمود یافته است، از دانش او در علم نجوم حکایت دارد. هاصورت

 ثال:شاهد م

 (559من)

 

551 

 

 

 

 

ــاز کرد  زهرهیکی  ــان رقص را س  س

بور را          ن ط نیــک  کی  تری ی  مشتت

ــۀ   ــمس ــر زده شمس یکی ش  بر س

بذاختر چو    ــود   شــــام مریخحسـ

ــد تعب      با صـ مّام  ــخن چین و ن  سـ

ی   برّه  فلــک  هر خــان    م ب  پخــت از 

ــد          گردانــدن چشـــم ب هر  ب کی   ی
 

مر      بـر آواز کـرد  مـیـ   طـلـعـتـی     ق

طارد  ــتری   ع خت انگشـ  یکی ســــا

حل یکی چون      حلقــه بر در زده    ز

بام     ــت  ته ره پشــ ــرت گرف  ز حسـ

ته        ــ جدا گشـ مار  نب چه   رأس و ذ

لک   نان   می خوشتتهم فت از بهر   کو

ندر آورده       نگ ا  ثور و استتدبه ج
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 و اصطالحات عامیانه هاواژه-3

عامیانه را به وفور وارد حوزۀ شعر ساخت و موجبات  یهاواژهدر ادامۀ زبان شعری سبک هندی که 

اه نفوذ شود نیز گمی که یک شاعر بازگشتی محسوب بصیردر دیوان  ،ابتذال زبان شعری را فراهم نمود

بینیم که در مجموع بسامد چندانی ندارد و از آنجا که سبب سستی و فتور در می عامیانه را یهاواژه

ین قبیل ا برد گاه گاهربه شمار آید. بلکه کا ایشان بی در سبک زبانینشده، نمی تواند عی شاعرشعر 

 صمیمیت و لطف کالم وی را افزون ساخته است. هاواژه
 (9)553اغ

 (1)553غا

 (3)553غا

 وای اگر فصل بهاران بخزم در کنجی 

صحبت أغیار و بگویم از یار  ول  کنم 

جادوگر    وُخ وُخ له گر   از پیرزن حی
 

له     کنم از    حدیث  عمّه ]و[از خالو ]و[ از خا

 هاله حدیث    گویم از روی چو مه، غبغب چون  

ــه حــدیــث         نکنم من دگر از جــادوی قتــّال
 

 جدیدالورود و امروزی یهاواژه-4

کهن که مورد استفادۀ گذشتگان  یهاواژهاند تا اغلب از بازگشت کوشیده نکه شاعران سبکبا وجود آ

اند. چرا که زه و جدیدالورود نیز متأثّر بودهتا یهاواژهبوده استفاده نمایند، امّا از زبان روزگار خود و 

قطع کامل پیوند با زبان روزگار برای ایشان میسّر نبوده است. شعر میرزا کاظم طبیب نیز از این 

که در دیوان میرزا کاظم طبیب بسامد خیلی کمی دارند عبارتند از:  هاواژهویژگی برکنار نیست. این 

 سرهنگ، وزیر، قانون...قران،دموکرات، توپ، تفنگ، 

 (98)2ق

 (7)551غا
 

 و گه به شمشیر و خدنگ توپ و تفنگگاه با 

هر دو          ب ــد  قوم روا دارن  قران قتــل یــک 
 

هار        یل و النّ ــرار اندر جنگ فی اللّ  بود با اشـ

 خورد مفســـد خونخوار خبیثق خون مخلو
 

 ویژگیهای دستوری شعر میرزا کاظم طبیبج(

بک س بازگشت و مبتنی بر مختصّات سبکی سبک شعری میرزا کاظم به شیوۀ سبکاز آنجا که 

خراسانی و عراقی است، نشانه هایی از کاربرد اسم و فعل و حرف و قید به شیوۀ کهن در پاره ای از 

 کنیم:می ای از این کاربردها اشارهزیر به نمونهخورد. در می ابیات به چشم

 کاربرد حروف اضافه ای چون ا بَر و ا با و حرف اضافۀ متروک اندر*

 (5)73غا

 (81)55ق

 (51)59غا

 

هد رفت      اَبَرظاهر این خاک    نا خوا  باد ف

صّش      شود لطف خا شامل   به هرکس که 

صیرا مردنم     صنم بودی ب  شرط وفا از آن 

 

تا     غا  فت       ظلم این قوم د هد ر جا خوا مه   ه

ــد     ــرآی ــت ب ــع ــه رف با ب ــاور  اَ ــر خ ــه  م

ندر تنم چون روح در پیکر مرا    جا ا  خود کرد 

 

 رای غیر مفعولی*
 (51)59غا

 (51)91غا

 

صیرا مردنم     صنم بودی ب  شرط وفا از آن 

 چرخ گردد آن زمان ای ماه بر کام بصــیر 

 

ندر تنم چون روح در پیکر مرا     خود کرد جا ا

ــاب آیی مرا  در کنار اندر میان ــیخ ]و[ ش  ش
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 کاربرد حرف اضافۀ مضاعف*

 (1)8تب 
 ج

 هر دنی طبعی چرا دارد کاله عزّ و جاه؟
 

 هر غبی خویی چرا پوشد به تن بر این دثار؟  
 

 نه به شکل نی*

 (1)9قع
 

ست   نی نی غلطم روز قیامت نه چنان ا
 

 نی نی به خدا حالت محشر نه چنین است 
 

 ، ایدون، گفتی، جملگیاینکبه کاربردن قیود کهن چون *

 (7)51غا
 

سم      ست اینک ج  ضرام مطبخ اگر الزم ا
 

پا       تا  ــر  ــوز سـ ــر بسـ  ز بهر تجربه یکسـ
 ج

 (1)53ق
 

 به بام چرخ پرچم کوفتی ایدون فریدونی
 

 و یا بزم منوچهر است و نوشد راح ریحانی 
 

 

 (85)8مث
 

فیــان           کو بر  ــه  یه شــ ت موم  ــ  زد سـ
 

ــزان خــزان   ــرگ ری  گــفــتــی آمــد ب
 

 (3)8مت
 

 هر دو عالم جملگی یک پرتو أنوار اوست 
 

 تابش ذرّات موجودات زآن روی نکوست 
 

 شد به معنی رفتعل *ف

ــع  (5)1ق
 ج

ــد  ــاقی میار باده که فصــل بهار ش  س
 

کار شــــد       ــ هار غصــــّه و غم آشـ نک ب  اای
 

 و همین همی ساخت فعل با*
 (51)51ق

 (51من)
 

 تا گیردم جان را همی همی بگشود مرجان را 

 دویـــد و بـــه دامـــان درآویـــخـــتـــش
 

 برباید آن سیمین جبین همی جان که ایمان رانی 

ــک مــی   ــر اشــ ــخــتــشهــمــیــن از بصــ  ری
 

 

 ی در آخر است و نیست*
 (5)59غا

 

 شــوری دگر ای عاشــقان پیداســتی در ســر مرا 
 

ــت در خاطر مرا  ــوقی دگر ای عارفان بگذشـ  شـ
 

 ی-اسم نکره با یکی و یکی*

 (1من)
 

ــتــان       نیــدم یکی داسـ ــ  دلفروز  شـ
 

 که از دل زداید همه ســـوگ و ســـوز 
 

 در آخر فعل «ی»و  در اوّل انواع ماضی« ب»آوردن پیش جزء *

 (8)59غا

 (8)19غا
 م زآنکه اوبدیدصولت شیری ز خورشیدم    

ــّل    تفضــ ــاب   آیــۀ وحــدت گشــــوده ب
 

 را نیرویقوّت و  دیدی نمودی هر که را   

عت         فا ــ که کرده شـ ــتمی  بدانسـ  کاش 
 

 محور محتوایی-2-3-2

اشعار مذهبی و آیینی که در موضوع مدح و منقبت در دیوان میرزا کاظم بیشترین بسامد موضوعی به 

ای هو اغلب قالب عمدتاً در قالب قصیده و مسمّط و در مضامین عاشورایی عمدتا ً در دو نوع نوحه و تبرّی

حاظ عار آیینی که به لعالوه بر اش .داردق تعلّ یابندمی بروز ترکیبیهای غزل، قصیده، مسمّط و قالب

وه شکگیرد، اشعار عاشقانه و عارفانه در قالب غزل و می موضوع بخش عمدۀ دیوان میرزا کاظم را در بر

و نیز داستان و مدح بزرگان و مرثیه از دیگر  و شکایت از روزگار و مردم زمانه و در موارد نادری هزل

 موضوعات مورد توجّه میرزا کاظم در دیوان است.

 اشعار آیینی:الف(
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دسته  ی خود به دویم نمود. اشعار تولّقسی تی و تبرّتوان به دو نوع تولّمی اشعار آیینی میرزا کاظم را

پیامبر اکرم)ص( و ائمّۀ معصوم)ع(  و مولودی مدح و منقبتدر  اشعاری -5یم بندی است:قسقابل ت

ی مذهبی است که در هامرثیه نوحه نوعی ازیی در سوگ شهدای کربال. هاواقعات و نوحهمراثی،  -8

 ی ویژه به آن جنبۀ حماسیهاشود و  گاه محتوا و مضامین و آهنگمی شمار ادب غنایی محسوب

ای مرثیه است؛ امّا هر و خصوص من وجه است. یعنی هر نوحهبخشد. رابطۀ مرثیه و نوحه عموم می

ی که در حال ؛ب مشترک استای نوحه نیست. همچنین مرثیه بین شیعیان و پیروان دیگر مذاهمرثیه

های سوگ سرودهنوحه مخصوص شیعیان و با باورهای مردم کوچه و بازار آمیخته شده است.)

به  ،در اواخر دورۀ قاجار با استقبالی که مردم از این نوع شعر کردند( »1: رستگار فساییعاشورایی،

نه ی سیهاداشتند به سرودن نوحهکه بعضاً سواد هم نق تدریج گویندگان فراوان از افراد عادی با ذو

نها ناچیز بود و بدین لحاظ ا ارزش ادبی آامّ ؛زنی روی آوردند که هرچند تا چندی قبول عام یافتند

 آلمرثیه سرایی و نوحه خوانی در دورۀ قاجار،«)تعداد زیادی از آنها در بوتۀ فراموشی قرار گرفتند.

ظر گاه از نبا سلیقۀ دیگر نوحه سرایان عصر قاجار ق نیز مطاب نوحه سرایی میرزا کاظم ( 587داود: 

 هااین نوحهظاهری ترکیبی از چند قالب شعری است و حتی گاه در چند وزن سروده شده است. 

شده است می خوانی توسّط مردم عزادار تکرارظاهراً در مراسم عزاداری و نوحه دارای بندی هستند که

بیت از حجم دیوان میرزا کاظم  213ی نوحه متفاوت است. هاغالباً با دیگر مصرع آنوزن عروضی و 

 نوحه ها و مراثی عاشورایی دارد.اختصاص به 

 تبرّی و هجو و هزلب(

 ی مذهبی و به اصطالح اشعار تولّی، به سرودن اشعار تبرّیهامیرزا کاظم طبیب در کنار سرودن نوحه

و داین بخش متشکّل از نیز اهتمام ورزیده است.  میباشندی رکیک و هزلیّات هاواژهکه دربردارندۀ 

دود ح مشتمل بر است و قوالب فرعی نظیر مستزاد ترجیع و مسمّط و ترجیع بند قصیده و تعدادی

 میباشد.بیت  899

 محور ادبی-2-3-3

ادبی دستی توانا داشته و به فراخور اشعار از انواع های میرزا کاظم طبیب درکاربرد صنایع و زیبایی

بیانی، بدیع لفظی و معنوی در شعر خویش بهره جسته است. به سبب محدودیّت مقاله های آرایه

برای آشنایی خوانندگان برخی از صنایعی را که از بسامد باالیی در دیوان شاعر برخوردارند با ذکر 

 کنیم:می نقل 5شاهد مثال

 ی:بیانصنایع الف(

                                                           
عالئم اختصاری در شواهد مثال عبارتند از: غا)غزل التزامی(،غ)غزل غیر التزامی(، ق)قصیده(، قع)قصیدۀ -1 

 عاشورایی(، من)منظومۀ داستانی(، مث)مثنوی(، مت)مسّمط تضمینی(.
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از  یوبر محور تشبیه استوار است.  میرزا کاظمهای تصویرسازیبیانی های از میان آرایه تشبیه:-1

گرفته  در اشعار خویش بهره )اضافۀ تشبیهی، تشبیه مرکّب، تشبیه مضمر و تفضیل( انواع تشبیهات

 ند.حسّی آنهااغلب  که
 (8)15غا

 (1)11غا

 (7)7ق
 

 داشت رخساری چو مه، قدّی چو سرو باغْ روز  

ــیـد تمثــال رخش را نتوان کرد بــه   خورشـ

ــان   ــرون چــن ــد ب ــگــارم از در آم ــاگــه ن  ن
 

سرو خرامان آفتاب       سته بر   شب بدیدم ب

 کاو دور جهان گردد و او جان جهان است 

ــکار ــورت آشـ ــید زیر ابر کند صـ  خورشـ
 

گونه مانه بیشترین بسامد به اضافۀ تشبیهی اختصاص دارد. این تشبیهاتدر میان انواع تشبیهات 

یسو، تیر کمند گمانند: تیر غمزه،  ؛ای و قریبندکلیشه اغلب انتظار میرود،بازگشت سبک که از اشعار 

د: مانن ؛شاعرندق نگاه، لب لعل، چاه زنخدان، تیر مژگان، سنبل زلف... و گاه جدیدتر و یا ساختۀ ذو

 فرس وهم. سمند بخت، یوسف طبع،

 ترکیبات تشبیهی*

گر جلوهق واژۀ مرکّب یا مشت در قالب یک خوریم کهشعار دیوان گاه به تشبیهاتی برمیدر برخی ا

از مشبهٌ به و ادات تشبیه است. کاربرد این ق ای که مرکّب از مشبّه و مشبّهٌ به و یا مشتاند. واژهشده

 ،هروم ،زهره جبینبنین نظیر:  گونه ترکیبات نیز در دیوان میرزا کاظم بسامد قابل توجّهی دارد.

 زلف ،آفتاب رو ،یوسف رخ، مه لقادلبر ، مه سیمادلدار  ،پریچهره ،دریا نوالکف  ،غول صورت

 عیّار وشبت  ،انوشتروبه ،انماهوشت ،سانسیمغبغب  ،آساکمند

 استعاره-2

و از میان  باشدمی پس از انواع تشبیه، پرکاربردترین آرایۀ بیانی در دیوان میرزا کاظم طبیب استعاره

 بیشتر است. بسامد استعارۀ مصرّحهانواع استعاره 
 (9)21غا

 (1)31غا
 

 فراوانی داشـــت مرجانو  گوهر]و[  لؤلؤ

ت آفتا  م در پس ابر است و من در فرقتشب
 

 گفتم این فتنۀ جان و دل ]و[ آشــوب تن اســت 

غیــاث           ل نوبهــاران ا بر  لم چو ا ــا ــان ن  رعــدســ
 

ستعاره  شه به کار رفهای اغلب ا ستند ته در دیوان از نوع قریب و کلی شک  مانند: ؛ای ه   کمند،خطا م

ــان  ــک فشــ نبــل ، مشــ ین،    ســــ چ ــک  لف(،      ، مشــ یر)ز ج ن برو(،      کمــان، ز ــا)ا یه دوت بــت ت

ین،گــل،    نم چ بن،        خورشــــیــد ،مــاه،صــــ ل گ پری، حوری، هتــاب   ، معشــــو مــا بوب(،     و ق ) ح   م

 درج حقّۀ یاقوت،چشمۀ پر انگبین، آهو )چشم(،   ،نور بادام،نرگس نرگس بیمار،آب)چهره(،،روزآفتاب،

ــمــۀ آب حیــات )دهــان(، ،کوثر،لعــل و در ــان)لــب(،درّ ،یــاقوت،مرجــان،لعــلچشـ لعــل بــدخشــ

ــتعاره   ،گوهر،ثمین ــالکان(       جدیدی نظیر  های  لؤلؤ)دندان(... و گاهی نیز اسـ ،  طوطیان هند جانان)سـ

 به کار رفته است. جدوار)خوش خلقی معشوق(

 استعارۀ مکنیّه: *
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 )تشخیص، اضافی...( نیز در دیوان میرزا کاظم نمونه هایی دارد: استعارۀ مکنیهانواع 
 (1)89غا

 (1)91غا
 

یبــان           ق جور ر غیــار ]و[  طعــت ا  لــت 

 ناظرند ای نازنین بر این دل مسکین ثوابت
 

با    ــاش صتتت ــ ک ــی ــا را م ــام م ــغ ــی ــرد پ  ب

 که اندر سینه سیّار است دل از اضطراب امشب
 

 جام مالمت-تار و پود عمر -پود و تار عشق -گردونهای بازی -هر فلکظ  -صید دل -اضافی: عنان عطا

 کنایه-3

 ،ساز چیزی را ساختن)آماده شدن(ابیات به کار رفته است. مانند: به تناسب گاه در برخی همکنایه 

یبان سر در گر ،ژاژ گفتن)بیهوده گفتن( ،قید چیزی را زدن)صرف نظر کردن( وز شدن(،گرو بردن)پیر

  ...ده دله)بی وفا( (،سنگین دل)بی رحم(،رخت بستن)سفر کردن، کشیدن)عزلت گرفتن(
 (9)51غا

 

 طبل پنهانی چرا باید زدن در کوی دوســـت؟
 

 از بام افکند خود طشت شیخ و شاب را   ق عش  
 

 مجاز-4

میرزا کاظم طبیب پس از استعاره که مجاز به عالقۀ شباهت است، دیگر انواع مجاز را  نیز به تناسب 

 در برخی ابیات به کار برده است.
 (9)99غا

 (9)519غا
 

ــت پدید  پیالهبکش  ــل گش  که ایّام وص

ــفر بود وردرنگ همۀ یاران چون      معصـ
 

ــباب     ــید گاه ش ــیب]و[ رس ــم ش ــت موس  گذش

ــتم دیدند بس رنج و تعب باعث  بس ظلم ]و[ س
 

 بدیع لفظیب(

واج آرایی، تکرار، تصدیر، اعنات، طرد و عکس از جمله صنایعی هستند که در دیوان بصیر نمونه هایی 

 . توجّه نشان داده است بیشتر صنایع بدیع لفظی به موازنه و انواع جناسدارند. شاعر از میان 

 جناس:-1

میرزا ست. جناس ا ،پرکاربردترین آرایۀ بدیع لفظی که به طور گسترده در کالم میرزا کاظم نمود یافته

کاظم انواع مختلف جناس أعمّ از تام، لفظ، مرکّب، مضارع، الحق، خط)تصحیف(، محرّف)ناقص(، 

 اقتضاب)اشتقاق(، زاید مطرّف، زاید وسط، زاید مذیّل  را هنرمندانه در شعر خویش به کار گرفته است.

 برای نمونه:
 (7)9غا

 (2)511غا

 (8)1قع

 (1)9غا

 (8)91غا
 

ــل تو نمودم     تَرک عالم پی وصــ مه   ه

 رقیــب  خار یم اگرچــه نزدش از    خوار 

 چنگ چنگمطرب مزن در این دم بر تار 

تار    ــت هوا را بـت چینم  تا  نموده اســ

ــت جز یاقوت تو قوت دل بیمار من  چیسـ
 

غا را  تُرک کن ای تَرکتو    من این خوی د

نه از      ــخن  گل سـ یث    خار گوییم ز   حد

بت دل    ــی که از مصـ ــد   زآن رو  کار شـ  ها ف

تار    ــبــا را    تا  ــاد صـ لف دهــد ب ــر ز  سـ

مرا             یی  خراب آ قلــب  قوّت  هر  ب  کــاش 
 

 موازنه-2
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 (5)51غا 

 (1)93غا
 

 همه مهر و وفاست در همه وقتضمیر من 

ــود اگرش تو کنی عتاب    ــمم هبا شـ  جسـ
 

ست در همه جا    نهاد تو همه جور و جفا

 روحم فنا شــود اگرش تو کنی غضــب 
 

 بدیع معنویج(

انواع صنایع بدیع معنوی اعمّ از تجاهل العارف، مراعات النّظیر، تضاد، پارادوکس، حس آمیزی، تلمیح، 

فات، حسن تعلیل و... در اشعار میرزا کاظم الصّق عداد، سیاقه االعداد، تنسیانواع ایهام، لف و نشر، ا

 اشاره خواهیم کرد: ی نمونه به برخی از موارد یاد شدهکه برا شودمی طبیب دیده

 ایهام تناسب
 (9)9غـــا 

 (7)98غا
 

کان   طا راستتت  تر فا پیشــــه ولیکن   خ  ج

 خوبان؟ خسرو چه شد ای   شیرین آن عشوۀ  
 

مروز      تُرک من ا ت رک جفــا را     ای   بکن 

 امشــب کنکوهتا کار کنم یکســره چون 
 

 پارادوکس
 (8)11غا

ــا  (3)39غ
 

ــدّ یکدیگر نگردد جمع لیکن ماه من    ضـ

ــ  ــیر بحر عشـ ــت بصـ  جانان  ق ژرف اسـ
 

یاب    آب و آتش  جا جمع او بی ارت  کرده یک

ست؟  سوزیم در این بحر   پس این نار ز چی
 

 تجاهل العارف
ــا  (1)38غــ

 (1)587غـــا
 

ــیده بر تن یا تنش چون پرنیان؟پرنیان   پوشـ

 درج لعل اســـت و یا تنگ شـــکر یا مرجان؟ 
 

ست        سیمین بر ا شمم بس که او   سیم را ماند به چ

گمــان      ــه  ــت ب نی ز دهــان ــا ــا نشــ ــ   ی  آیــد؟ می
 

 حسن تعلیل
ــا  (9)57غ

ــا  (1)29غ
 

ــارا؟            ــت ی چیســ نی ز  خمیــده دا فلــک  هر   ظ

ــت     ــت از آن اسـ  قمری به چمن قدّ تو دید]ه[ اسـ
 

ــرمه او را  گرد ره   ــم سـ  تو گردد بر چشـ

به آوازۀ کوکوت      ــرو  ــر سـ به سـ ند   خوا
 

 

 تلمیح داستانی

 (1)53غا 
 

به     ند   ذقن چاه غیور دلبر من افک
 

ــو هزار      ها بیژنبه آن کمند دو گیسـ
 

 (91)9ق
 

سینا نور تو تجلّی کن در   ســتنخلۀ 
 

نا الل آواز    از آن نخلــه از آن بود أ
 

 آیات و احادیث به تلمیحاقتباس و 

 (9)58غا
 

ست سایه افکنده همای دلبر و گوید    ألَ
 

 یبَلَکیست تا گوید جواب شاه خوبان را    
 ج
 

 (1)58غا 
 

 کرده اینک آشکار  کُنتُ کنزَ مخفیسرّ  
 

 پرتوافکن گشته هرجا تا که گردد مبتال؟ 
 

 تناسب
 (1)51غ

 (2)1غ
 

 برد بادرا ز هجران  خاکموصلی کو؟ که  آب

سب  به  نتوان تاختن به وادی عشــق رخو  ا
 

ــتخوانم   نار  ــوختم تا اس ــد خاکحرمان س  ش

 است  فرزینو حسن  ق چو معشو  شهریار که 
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 احتمالی او وریآبررسی مهارتهای خاص شاعر و نیز نو -2-4

در آفرینش هنری با استفاده از  طبیب میرزا کاظم چیرگیآید، چنانکه از مثالهای یاد شده برمی

سیار قابل ب و تشبیه ایهام تناسب موازنه، ،گیری از صنعت جناسبه ویژه بهره و بیانی صنایع بدیعی

بیتی است  ،را در کنار هم مینشاند و حاصل این همنشینی ماهرانه هاواژه هنرمندانه توجّه است. وی

آن  افزون بر این، میرزا کاظم ازکه در آن  واحد چندین صنعت هنری را در دل خود جای داده است. 

دست شاعرانی است که با وجود آنکه مانند دیگر شاعران همعصر خویش پیرو سبک بازگشت و 

ین ا  ، از نوآوری نیز غافل نبوده است.میباشداستفاده از مختصّات شعری پیشینیان در کالم خود 

. شاعر تگر اسهای بدیع لفظی یعنی صنعت اعنات یا التزام جلوهدر یکی از آرایه به طور ویژه نوآوری

ای از التزام را به کار برده که به نظر میرسد خاصّ خود اوست. ای از غزلیّات خود نوع ویژهدر دسته

 ای کهاعنات آن است که شاعر حرفی یا کلمه»شمس قیس رازی اعنات را چنین تعریف کرده است: 

راء عجم آن را لزوم ما التزام آن واجب نباشد التزام کند و در هر بیت یا مصراع مکرّر گرداند و شع

 ای از غزلیّاتشدر دسته( میرزا کاظم طبیب یزدی 821)المعجم،شمس قیس رازی:« الیلزم خوانند.

خود را ملزم به رعایت قواعدی خاص نموده است. وی برای سرودن این غزلها طرحی نو درانداخته 

دا التزام بدانیم. در این طرح ابتبه نظر میرسد باید خود او را مبدع این نوع چنانکه گفته شد، است و 

شاعر با نامگذاری نخستین بخش به باب األلف، حرف پایانی ابیات غزلها را تعیین نموده است. خواه 

غزل نگاشته شده در این باب به حرف الف پایان  95قافیه به این حرف ختم شود و خواه ردیف. تمامی

یز مصرع دوم بیت اوّل در غزل اوّل این بخش را های فرد و نمییابند. سپس نخستین واژه های مصرع

با حرف الف آغاز میکند و در ادامه به ترتیب حروف الفبا، واژه های مذکور هرکدام از غزلهای بعدی 

نیز با حرفی یکسان آغاز میشوند. بدین ترتیب عالوه بر تعمّد شاعر به سرودن غزلیّات ده بیتی) به 

ی نخست هر غزل اختصاص به حرفی از حروف الفبا دارد. میرزا استثنای دو غزل نه بیتی( مصرعها

کاظم این غزلیّات را پس از سرودن چهار باب ناتمام رها میکند. به نظر میرسد دشواری رعایت التزام 

شاعر را از ادامۀ کار منصرف ساخته است و شاید نیز فرصت اتمام مجموعه را نیافته است. ناگفته 

تزامها صرف نظر از جنبۀ زیباشناختی و ب عد ادبی آن، گاه شاعر را وادار به نماند که رعایت این ال

ها در محور هایی نموده که شاذّ و نادر و غریب االستعمالند و یا از نظر معنی با دیگر واژهکاربرد واژه

موسی اهای قهمنشینی سنخیّت ندارند. به عبارت دیگر کاربرد این نوع التزام شاعر را به گزینش واژه

سوق داده و نوعی تکلّف را به شعر تحمیل نموده است. آرایش قافیه و نیز رعایت موسیقی کناری در 

 آغاز ابیات در غزلیّات التزامی شاعر به این شکل است:
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 برای نمونه ابیات زیر از غزلی که در آن آغاز با حرف )میم( التزام شده است:
5 

8 

9 

1 
 

ــایی را         متتتت  نی رموز دلرب میــدا  ه من خوب 

 روّت نیســـت با یاران جفا و جور بی پایانمتتتت

 گر شــرط نکویی بی وفایی بود با عاشــق  تتتتم

شب بینم هجران میرا گفتم زمتتت  گدازی روز و 
 

نایی را     متتتت  ــ ما طریق آشـ یا مَب ر از    بَر دل 

ــم خود نمایی را    بیا ای تُرک من کن ت رک رسـ

ــه کر   دی بی وفایی را گرفتارم چو کردی پیشـ

ــکوۀ روز جــدایی را        ــد هر دم رقیبم شـ  ...زن
 

 

 نتیجه گیری:

آوازۀ از خاندان پرمیرزا کاظم طبیب یزدی متخلّص به بصیر شاعر و پزشک توانا امّا گمنام عصر قاجار 

که در  باشدهشتم و نهم می حکیمان منسوب به حکیم نفیس بن عوض کرمانی طبیب برجستۀ قرن

اند. دبی زیادی از این خاندان برخاستهبه امروز چهره های فاخر علمی و ا طول چندین قرن تا

و پس از ایشان فرزندشان مرحوم سعید  ءاطبّاألانشمند خاندان حکیمان مرحوم ناظممشهورترین د

نفیسی است. میرزا کاظم طبیب وارث هردو دانش موروثی خاندان خویش یعنی پزشکی و ادب می 

ی مشتمل بر بیش از چهار هزار بیت باقی است که بر مبنای تعداد ابیات به ترتیب باشد. از ایشان دیوان

، مثنوی، مسمّط و نیز قالب های ترکیبی، ترجیع بند و ترکیب بند و رباعی هدر قالب های غزل، قصید

مدح و منقبت  تولّی) سروده شده است. موضوع عمدۀ این دیوان اشعار آیینی است که در دو بخش

و  قو تبرّی تجلّی یافته است. پس از این موضوع، عش ها و مراثی عاشورایی(نوحه مولودیه، و ائمّه)ع(

از موضوعات مورد توجّه شاعر  سپس دیگر موضوعات نظیر عرفان و شکوه از روزگار و مناجات و...

است. زبان شعری میرزا کاظم در مجموع  اشعار، ساده و سلیس و روان و صنایع بدیعی و بیانی به 

ه همانطور کوفور در اشعار ایشان کاربرد یافته است؛ بدون آنکه موجبات تکلّف کالم را فراهم سازد. 

عراقی و در  قصاید و منظومۀ داستانی ایشان مشاهده شد، در غزلیّات میرزا کاظم شیوۀ شاعران سبک 

پیروی از شاعران سبک خراسانی مشهود است که با توجّه به این ویژگیها میتوان شعر میرزا کاظم 

ۀ اشعار سبک بازگشت قلمداد نمود. ضمن اینکه در موضوعات شعری و برخی قالبهای طبیب را در زمر

یر نکتۀ قابل توجّه در دیوان بصایشان دیده میشود.  ترکیبی و صنایع شعری، نوآوریهای نیز در شعر

 نوآوری ایشان در کاربرد نوعی التزام است که به احتمال زیاد خود مبدع آن میباشد.
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