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 2مرادقلی سهیال -1)نویسنده مسئول(دکتر زهرا اختیاری

 1396تابستان : مقاله افتیدر خیتار

 1396پائیز : مقالهی قطع رشیپذ خیتار

  

 چکیده

نطقۀ مبینش کشمیری از شاعران فارسی زبانِ دوران شکوفایی زبان و ادبیات فارسی در 

 آثار وی، اتمختصّ ۀدربارآثار گرانسنگی از او به یادگار مانده و تا کنون که شبه قاره است 

ی و عناصر . از آنجا که تفاوتهای فردی، مشخّصه های فرهنگاست هارائه نشد ی علمیاطالعات

 وشخصی یک متن را با روشهای سبک شناسی میتوان بررسی کرد؛ لذا ضمن معرفی شاعر 

ام فکری و طرز نویسندگی، نظفکری و ادبی بررسی  شده و  آثار او، شعر وی به لحاظ زبانی،

شمیری بینش ک که آشکار گردید؛ در نتیجه تبیین شد ،اوعهد  و اجتماعی پسندهای فرهنگی

ر شاعری صاحب سبک است؛ اما ناشناخته. اشعار او نشان از تسلط و ورزیدگی شاعر د

لحاظ  نی رسا و فصیح و چه ازهماهنگی میان قالب و محتوا  است و شعرش چه به جهت زبا

عران او را در ردیف شا  دساختمان و شکل درونی و چه از حیث موسیقی و تخیل، میتوان

ای صورت کتابخانهروش پژوهش در این مقاله به .دهد سرآمد و نام آور شعر سبک هندی قرار

 و براساس شیوۀ توصیفی و تحلیلی از نسخه های خطی بینش کشمیری است.  

 : بینش کشمیری، سبک شناسی، مختصات زبانی، فکری، ادبی.کلیدی کلمات

                                                           
            (ekhtiari@um.ac.ir) دانشیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد - 1
 (.um.ac.irS.moradgholi@stu)دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی  -2
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 مقدمه -1

( انیو بابر انیصفو ۀو پنجاه سال ستی)دوران دو دیمد یدر شبه قاره در دوره ا یزبان فارس

شبه قاره،  نیسرزم یو تار و پود زبان اصل شهیر زیو اکنون ن بوده نیآن سرزم یزبان رسم

از دوران مهمّ  یکی یفارس اتیاز آنجا که ادباست.بوده  یفارس فصیحزبان باصالبت و  نیهم

که دربار ادب پرور و ادب  ییکرده؛ تا جا یهند سپر نیتحوّل خود را در شبه قارّه و سرزم

که تالش کرده و آثار  یآنان گاهیاما حق و جا ده؛یرا آبرو و اعتبار بخش یمورینواز پادشاهان ت

از  یادا نشده و متاسفانه هنوز نام یاند، به درستگذاشته ارادگیبه نظم و نثر به  یگرانسنگ

بنابراین معرفی بینش و دیوان تصحیح ناشدۀ نشده؛  ذکر مانیهااتیادب خیدر تار یآنان حت

وی، همچنین مختصات سبکی وی، چه به لحاظ یک متن ادبی و یا مشخص شدن جایگاه 

شاعر در طبقه بندی آثار شعر فارسی و یا پژوهشی در فرهنگ وتاریخ، سزاوار توجه و اهمیت 

 است 

 پژوهش  ۀپیشین -2

تحقیق و شاعر( هیچ  غزلیاتِ و قصاید) دیوان اشعار بینش کشمیری در مورد تا کنون

ها و فهارس نسخ خطی در مورد آنچه در کتب تاریخ ادبیات، تذکرهگرفته و صورت نپژوهشی 

که یکی  گوهر ۀرشتتنها کتاب مثنوی این اثر و مؤلف آن آورده شده، بسیار مختصر است. 

زاده اسماعیلدکتر یوسف به کوشش  1392از پنج مثنوی بینش کشمیری است، در سال 

ای صورت کتابچهه تصحیح و در نشر رخسار صبح  به چاپ رسیده است. کتاب مذکور ب

بینش کشمیری، بدون هیچ  گوهر ۀرشتمثنوی کوتاه  ۀکوچک و تنها براساس یک نسخ

تاریخ حال مختصری از این شاعر را از کتاب  شرحو تنها  ، به انجام رسیدهتوضیح و تعلیقات
 . است اهلل صفا در مقدّمه آوردهدکتر ذبیح ادبیات در ایرانِ

 زندگینامۀ شاعر  -3

)هـ ق( که در محدوده زمانی یازدهم، شاعر گمنام قرن میر جعفربیگ متخلّص به بینش

هندی که اجداد او از ایران -اسماعیل، شاعری است ایرانی» است. سبک هندی ظهور کرده

آنجا  متولد شد. بینش را نباید با شاعر ایرانی  بودند و بینش در به کشمیر مهاجرت کرده

 Catalogue of The) «قرن دوازدهم که هم عصر سلطان حسین صفایی بوده، اشتباه گرفت

Persian Manusecript,PP165-166) 
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کشمیر  در دنبو ه علتزا بودند، لیکن ببیری ایراناسالف او متولّد ایران یا به تعاگرچه »

، در اشعارش سر برده، به کشمیری مشهور شده، مشق بسیار پخته کردهآنجا بهرا که تمام عمر 

 (. 136 -135: 2)بندر ابن داس، «تازگی و نازکی بسیار است

 Catalogue of Theاسمعیل ) ،بریتانیاصفحۀ نخست نسخه خطی موزۀ نام او در 

695-569Persian Manusecript,pp.)1 .سال تولّد بینش در هیچ منبعی یافت  درج شده

زیب جهان و مقارن با پادشاهی اورنگپادشاهی شاه ۀدر اواخر دور نشد؛ امّا آنچه مسلّم است،

ه بینش کشمیری پس از تسلّط بر علوم مختلف شاعری و اهمیّت دادن ب .عالمگیر بوده است

آغاز حیاتش با آموختن دانش و ادب و شروع به شاعری » کند؛آن، سرودن شعر را آغاز می

  (.1321: 1368، 5/3تاریخ ادبیات در ایران، )« در کشمیر گذشت

 مذهب بینش -1-3

تماال، وی احبا آنکه در هیچ منبعی از شیعه و یا سنّی بودن بینش، سخن به میان نیامده؛ 

سخن به  از اشعار وی مخصوصاً زمانی که از حضرت علی )ع(به مذهب شیعه اعتقاد داشته و 

رخی، بآورده، همچنین آنجا که اشعار مدحی در وصف امام رضا)ع( سروده و نیز در میان 

تساهل و  مشهود است و با این وصف با شیعه گرایی شاعر اد کرده، کامالمحشر عاشورا را ی

  ؛سر برده استبه، اورنگ زیب پادشاه وقت، تسامح در دربار

   وار انگشتنگشت به دستش هالل مـخکه              انیــآسبه چنان رـخیب ۀـــلعـود قـگش
 ار انگشت ـــفقـلار برآورده ذواـــزینهبه     ش         رویــن ابــوب چیـــبه روز رزم ز آش

 (ر -182)

 ممدوحان شاعر      -2-3

-دح شاهمجهان در دربار نبوده، پس اشعاری هم در شاه پادشاهی ۀاحتماالً بینش در دور

( 1119-1068زیب به سلطنت میرسد)پس از آنکه اورنگسروده نشده. جهان و درباریانش 

 سرایی بینش نیز آغاز میگردد. مدیحه

 

                                                           
 ،الغرائبمخزن (109: 1336گوپاموی، (جعفربیگ ، االفکار(،نتایج30: 1335ملّامحمد )عرفانی، ، الشّعراۀتذکر - 1

، تاریخ ادبیات در ایرانتذکرۀ  آمده است. همچنین در (380م: 1968ملّا محمّد جعفربیگ )هاشمی سندلوی، 

 ادب ۀ(، دانشنام75: 1385ملّااسماعیل )لیل بنارسی،  ،صحف ابراهیم (،1321: 1378میرجعفر )صفا، نام شاعر، 

  (568: 4، ج1380میرزا محمّداسماعیل )انوشه، فارسی،
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 میرزا محمّدقاسم کرمانی       -1-2-3

صف شکن خان و شخصیت واالی پادشاه  مدیحه سراییهای او مربوط به محمد طاهر»  

د کاشانی عالگیر، اورنگ زیب و میرزا محمد قاسم کرمانی صاحب دیوان کشمیر و میرزا جمشی

   (Catalogue of The Persian Manusecript, pp. 164-165 )«است

و ستایشگری محمّدطاهر  دیوان کشمیرو مالزمت میرزا محمّدقاسم کرمانی، صاحب »

 .« (568: 1380)انوشه،  ندکخان اختیار میشکنصف

 اب خاوری ـزون از آفتـــرتی دارد فــشه            الم نام اوستـمیرزا قاسم که در دیوان ع

  (ر -196)

 شکنمحمّدطاهر صف -2-2-3

 خان است. شکنهایش در ستایش صفزیب به دهلی رفت. برخی سرودهدر روزگار اورنگ»

-زیب در لشکرکشی وی به کشمیر در سال ششم پادشاهیخان از همراهان اورنگشکنصف

 (.184: تذکرۀ مغوالن در هند)« اش بود

 ضمیر خورشید ۀان فلک رتبـخشکنصف            اــبحر عط اعت، گُهرِــر تیغ شجـــجوه

 (ر -200)

 مدح اورنگ زیب-3-2-3

؛ همچنین زیب سروده شده است، به نام اورنگگنج روانو  بینش ابصاربینش، از دو مثنوی 

 بینش مثنوی با نام جواهرنامه دارد. این مثنوی در مدح اورنگ زیب است:

 اه اورنگ زیب استــــگیر شـــکه عالم     ـــر خطیب است       ر همین ذکــبه هر منب

 (ر-168)

 مرگ شاعر-3-3

دقیقاً مشخّص نیست بینش در چندسالگی وفات یافته، امّا آنچه مسلّم است، وی بیش از 

( 1038-1037جهان حدود سالهای )شاه ۀکه در دور سال عمر کرده است؛ چرا شصت

به دهلی سفر  (1118-1068)زیب اورنگ ۀرسانده است و در دورتحصیالتش را به پایان 

محمّدافضل سرخوش »زیب خود پنجاه سال بر مسند خالفت نشسته است. کرده است. اورنگ

( تألیف میکرد، از بینش چون مردگان سخن 1108-1093های )که میان سال الشّعراکلماتدر 

(. 109: 1336« )هجری نوشته است 1100وفات بینش را درحدود سال  ،میگوید و گوپاموی
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تذکرۀ )« در زمان اکبر پادشاه در آگره به رحمت حق پیوست»آمده:  الغرائبمخزن ۀدر تذکر

  (.380: الغرائبمخزن

 معرفی آثار شاعر -4

از کلیات بینش »شامل غزلیات و قصاید و مثنویهای شاعر است.  اور بزرگ بینش، کلیات اث

 هفت هزاراست. حدودِ در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا موجود  Egerton 705ای به شمارۀ نسخه

سرایی نیز تبحّر داشته و پنج مثنوی به بیت از مثنوی و غزل و قصیده. بینش، در مثنوی

، گلدسته، گنج روان، بینش ابصار ؛ه است؛ به نامهایجای مانده نظامی از وی ب خمسۀتقلید از 

که آن را در میان  الشّعراکلماتمحمّدافضل سرخوش، صاحب کتاب ». رشتۀ گوهر، شور خیال

: 1377)صدیقی، « استبینش نام برده کلّیاتاست، از تألیف کرده 1108 -1093سالهای 

از یک متنوی دیگر با نام جواهر نامه المعارف بزرگ اسالمی در فهرست ایرانیکا و دایره .(68

بینش شش منظومه و یک دیوان از غزلیات »یادکرده اند که به بینش آن را نسبت داده اند. 

زیب و قصاید دارد.... ششمین و آخرین منظومه جواهرنامه است که در آن به ستایش اورنگ

 Catalogue of The Persian) استتبریز و بغداد نیز یاد نمودهپرداخته و از 

Manusecript,pp.164-165 ) 

 بینش ابصار -1-4

 زیب که چنین آغاز میشود:االسرار به نام اورنگ نبینش ابصار بر وزن مخز

 یمـاغ نعـــتۀ بـــــن برجســــــــلبـگ     ــــم        ن الرحیــــــمــم اهلل الرحــــبس

 (: پ1کلیات،)

سروده شده و موضوع آن، اخالق و حکمت است. در بحر سریع « بینش ابصار»مثنوی 

آورد در چهار بینش این مثنوی را ابتدا با حمد باری تعالی آغاز میکند، سپس تمثیلی می

مواردی که در این مثنوی به آغاز میشود. « م اهلل الرحمن الرحیمبس»بخش که هر کدام با 

( و شب معراج او، برشمردن صفات مناجات پروردگار، پیامبر)ص عبارتند از:  شده آن پرداخته

حق و همچنین صفات مختص به آدمی؛ شامل: عشق، صبر، کرم، عبادت، فقر، کینه ورزی، 

 عزلت، قناعت، عیب جویی، محبّت و خاموشی؛ که همه را در غالب تمثیل مزیّن ساخته است.

موضوعاتی که بینش در این مثنوی به آن پرداخته، شباهت زیادی به اخالق و حکمتی 

« کشمیر»و « دهلی»است که در گلستان سعدی وجود دارد؛ ضمن آنکه تعریف از دو شهر 

 نیز در این مثنوی صورت گرفته است. 
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 گنج روان -2-4

 آن:زیب است. آغاز گنج روان در جواب اسکندرنامه و به نام اورنگ

 ک شان اوستــــــج روان فلـــــبه گن      ـــالم گلستان اوست       امی که عــــــبه ن

 (: ر 44همان،)

است. مثنویهای بینش این مثنوی به عنوان دومین مثنوی در خمسۀ بینش جای گرفته

ص( اوند، پیامبر اسالم). گنج روان نیز پس از حمد و سپاس خدمانند هم تنظیم شدهتقریبا 

ورد. در این مثنوی سه تمثیل وجود دارد؛ همچنین را مدح میگوید و از معراج وی سخن میا

است و البته آن دلیلی بر مسافرت شاعر به توصیف شهرهای کرمان و کاشان نیز پرداخته

ید. احتمال دارد شاعر به خاطر مدح میرزا محمد نمیا کردن شاعر به آن شهرها به حساب

ها جمشید کاشانی، که زادگاه آنان کرمان و کاشان بوده، وصف آن شهرقاسم کرمانی و میر

 است.را آورده باشد. بینش در چهار بخش از این مثنوی، چهار فصل را توصیف کرده

را بیت از مثنوی گنج روان  150همچنین بینش در ساقینامه نویسی نیز دستی داشته و 

 -1 در پنج بخش آن را تنظیم کرده است: صاص داده است ودر بحر متقارب به ساقینامه اخت

ستایش پیر  -5تعریف میخانه ،  -4خطاب با مطرب ،  -3خطاب به ساقی ،  -2امه ، نساقی

 پرستان. می

 بینش بیت آخر این مثنوی را با ذکر نام خود به پایان میرساند:

 ه نامـانی بـــــد معـــــد ز نقـــکه باش      تمام       د ـــج روان شـــــام تو گنــــبه ن

 گلدسته -3-4

سومین مثنوی بینش، گلدسته، در برابر لیلی و مجنون و در وصف کشمیر و الهور سروده 

 شده که بدین بیت آغاز میشود:

 م صاحب دیدــــد است به چشـــــحم     ید       ـــتان توحـــــتۀ بوســـــــلدســگ

 (:ر86همان،)

بینش، تنها وزن مثنوی لیلی و مجنون را برای سرودن این مثنوی به کار ناگفته نماند که 

های آفریدگار ش گنجانده نشده و تنها از آفریدهگرفته؛ هیچ داستان عشقی در گلدستۀ بین

و ستایش آنها  سخن به میان آمده است. همچنین بر خالف مثنویهای دیگرِ شاعر، گلدسته 

 با این بیت است: بدون تمثیل سروده شده. شروع مثنوی
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 م صاحب دیدـــت به چشـد اســـــحم     ید       ــــتان توحـــــــتۀ بوســـــلدسـگ

بخش است و همچون دیگر مثنویهای شاعر، پس از حمد و ثنای  28این مثنوی شامل 

پروردگار و مدح حضرت رسول)ص(، نام و صفات خلفای راشدین را برشمرده؛ سپس نام 

است. عالوه بر آن، در این مثنوی، شاعر به توصیفاتی آورده و به مدح او پرداختهزیب را اورنگ

آرا و سپس زمین تاب، ماه عالماست: همچون وصف خورشید عالماز اجرام آسمانی پرداخته

گاه زمین و آسمان میخواند و نیز، آتش را را به عنوان نقطۀ قلم صنع آورده و کعبه را قبله

 جهان. چراغی برای فروزش

بینش در این مثنوی در ستایش حضرت خضر، آدم و ابراهیم اشعاری آورده و عشق و عقل 

وید. توصیفاتی از گرا میستاید و از چهار عنصر )آب، باد، خاک، آتش( به زیبایی سخن می

 است.شهرهای کشمیر، پنجاب و الهور نیز در این مثنوی آمده

 شور خیال -4-4

را در برابر خسرو و شیرین و به همان وزن هزج مسدس بینش چهارمین مثنوی خود 

محذوف سروده است.  موضوع آن، بیان سرگذشت عاشقانۀ دو دلدادۀ بنارسی است و ستایشی 

 ( 1322: 1368، 3/5، تاریخ ادبیات ایرانهم از اصفهان .)

 این مثنوی با این بیت آغاز میشود:

 ابمـــون مرغ کبــــک پرورده چـــــنم  ــــرابم          ور دل خـــــــداوندا ز شــــخ

شور خیال هم یک داستان تمثیلی است که به قصد برتری دادن دین اسالم بر دیگر ادیان 

است. در این داستان بینش به زیبایی تمام، جنگ میان کفر و ایمان را به تصویر سروده شده

بخش  چهارمیشود . داستان اصلی این مثنوی کشیده که در نهایت به پیروزی اسالم ختم 

بیت وصف گرداب و در  41بیت در توصیف دریا،  32بیت تعریف دختر هندو،  21. در دارد

بیت که قسمت پایانی داستان است، با منازعه میان هندوان و مسلمانان، داستان را به  37

آن آورده شده و در هر تمثیل در  دهبیت دارد.  1482پایان میرساند. بطور کل این مثنوی

بیت آن مختص به داستان اصلی  131تمثیل موضوعی بیان میشود. از کل ابیات این مثنوی، 

است و مابقی اشعارش همچون مثنویهای دیگر، در حمد و ثنای پروردگار و رسول گرامی ، 

 چهار خلیفه و اورنگ زیب و .. آمده است.
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 رشتۀ گوهر -5-4

پنجمین مثنوی از خمسۀ بینش، رشتۀ گوهر است که شاعر وزن آن را به تقلید و در برابر 

 «. فاعالتن مفاعلن فعلن» است. پیکر نظامی، در بحر خفیف سرودههفت

 م اهللــــری چو بســــــتۀ گوهـــــاه            رشــزینۀ شــــت در خـــــوان یافــــنت

 (:ر100همان، )

بیت  34بیت دارد و شروع آن با براعت استهالل است و شاعر از مجموع  1041این مثنوی 

را التزام کرده و به کرّات نام مثنوی خویش را، چه « گوهر»بیت لفظ  31آغازین مثنوی، در 

 ز از خمسه اش با تفاخر یاد میکند؛است و در اواخر مثنوی نیبه وضوح و یا ابهام آورده

 دـن باشـنیــچ ت اینـن هســـــتا سخ        ــــرین باشد    ه بی قــــارب این خمسـی

بینش این مثنوی را نیز به روال دیگر مثنویهای خود، با حمد و نعت و مناجات به درگاه 

رب العالمین و مدح و ستایش پیامبر)ص( و وصف شب معراج و براق و منقبت خلفای راشدین 

 است.هایی در باب صفت دنیا و قضا و قدر آوردهیلوقت آغاز کرده و در ادامه، تمثو پادشاه 

یکی از ویژگیهای این مثنوی بینش، یادکرد از شهرهای مازندران همچون ساری، اشرف، 

فرح آباد و رستمدار، آمل، بارفروش و صفی آباد است. عالوه بر آن از شهرهای اصفهان، تبریز، 

، گنجه، سبزوار، نیشابور، مشهد، قائن، همدان، قم، کاشان، ساوه، قزوین، ری، تهران، اردبیل

و او خود  است.کرمان، سیستان، هرات، قندهار، رشت، الهیجان، استرآباد و فرح آباد، نام برده

 است:این پنج اثر را خمسه نامیده و در پایان رشتۀ گوهر چنین گفته

 نین باشدــچ ت اینـن هســـــا سخــت    ن باشد        ـریـــه بی قـســــیارب این خم

 (1322،: 3/5،)تاریخ ادبیات ایران

 جواهرنامه -6-4

، از مثنوی دیگری به 13المعارف بزرگ اسالمی، جو دایره 4المعارف ایرانیکا جلد در دایره

نامه. گویا این مثنوی در مدح اورنگ زیب شده به نام جواهر غیر از خمسۀ بینش، نام آورده

شده است. الزم به ذکر است که این مثنوی، به مانند پنج و وصف تبریز و بغداد سروده 

 نشد. مثنوی دیگر شاعر، در کلیات نسخۀ کتابخانۀ موزۀ بریتانیا دیده
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 غزلیات -7-4

بیت آن  2187بیت دارد؛  3698دیوان شعر بینش که شامل غزلیات و قصاید شاعر است، 

بطور کل، زبان شعری بینش به دور را غزلیات  تشکیل داده و مابقی آن، قصاید شاعر است. 

ای سبک هندی است. با آنکه وی در محدودۀ زمانی سبک هندی ظهور کرده، هاز پیچیدگی

ولی میل و عالقۀ او به سبک عراقی بیشتر است. سلوک شاعری نظامی، حافظ و سعدی در 

ر، مژگان، شعر او کامالً مشهود است. بسامد باالی واژگانی چون: عشق، عاشق، معشوق، دل، تی

وفا، ناز، شراب، مست، آیینه، بخت، فلک، چشم، سرمه، لب، قلب، سینه، داغ، شوخ، فریب، بی

و  را تشکیل داده مایۀ اصلی غزلیات بینش کشمیریغم، زندگی، سوز، اشک و ... تم و درون

پوشی نگارین از اندیشۀ شاعر است. عشقی که با تن حاکی از حضور عشقی زمینی در شعر و

عاطفه، خیال و احساس، در قالب گله و شکایت از فلک، معشوق، غم و فراق یار و ترک 

 است. تعلّقات در راه رسیدن به معشوق نمود پیدا کرده

-نمای زیبایی در دل هر فرد عاشقمعشوق بینش، معشوقی است که میتواند مظهر تمام

دهد، بیشتر در جواب غزلهای او را تشکیل می غزلهایش که قسمت عمدۀ دیوان»پیشه باشد. 

 (. 568: 4)انوشه،  « اندفارسی پس از زمان سعدی سروده شده

 قصیده -8-4

آنچه که بینش در قصاید خود سروده، گویای احترام وی، بر دین و مذهبش است. چراکه 

و در نعت  ششمبیشتر اشعار خود را به ستایش شخصیتهای دینی اختصاص داده. قصیدۀ 

در قصائد اول و دوم حضرت علی)ع( و قصائد سوم و پنجم برای منقبت حضرت رسول)ص( 

 سروده شده اند.امام رضا)ع(   مدح 

 سطح زبانی شعر بینش                                                                                                      -5

 کلماتمشکول بودن برخی از  -1-5

همچنین مشکول بودن برخی از کلمات در دیوان بینش باعث گشته که شکل آواها و یا 

اند و از نظر تحقیق در صورت زبان های این نسخهواژگان آن حفظ شود که ازجمله خصیصه

، مَی: 149: )سیلی(های )سَلّیهای آن حایز اهمیّت است. واژهنهمؤلّف، کاتب، تاریخ زبان و گو

، 25،  سَینَه: 56، جوش)گوش(: 251، زندوگانی: 36، شِبنم:  25، مَیگونِ:  16 ، نَی :122

دری در زبان مردمان  عصر گورکانی  ۀو ... که نمایانگر حضور لهج 58، سَیر: 238دوکان: 

    .است
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 واژگان و افعال کهن در شعر بینش    -2-5

واژگان و افعال کهن را در شعر کارگیری برخی ه از دیگر مختصّات شعری بینش، میتوان ب

،  78، داج: 83، درا: 7، داه: 220، جرس: 220، جمازه: 220آنها: )غازه:  ۀوی نام برد. ازجمل

 ، خط نسترده، و ابرش و ...(.107، ثوابت: 54، بهله: 25، گُرده: 93، جحیم: 246داو: 

 رفتیرا باختی  و دل دیناوّل  داوکه در یک              بازی نیستی واقفقـتو بینش از قمار عش

 (ر -246)

 مژگان ۀغازر شمشیر او را ـکه باشد جوه       شد       خنجر رخسار ۀتواند خون من گلگون

 (ر -220)

 ماست داجانه ز شبهای ــاین تیرگی نش            بینـش فکنـده طالع ما سایـه در جهـان

 (ر -78)

 زید برآید ـال است بایــــر محــــیزید ام            ز خاک بهشت سبز نگـردد جحـیم گـل

 (پ -93)

 لغات و ترکیبات خودساخته -3-5

انواع ترکیبات زبانی چون کلمۀ مرکب، ترکیب وصفی و ترکیب اضافی در شعر بینش باعث 

مچنین شاعرعالوه بر غنا و قابلیت حیرت آوری برای خلق معنی و خلق تصویر شده است. ه

ویژگیهای سبکی وی  ای استفاده کرده که ازلغات و ترکیبات خود ساخته موارد ذکر شده، از

 ۀهای ترکیبی، شاید حاکی از عالقدر ساختن واژه« تاک»استفاده از  مانند شود.شمرده می

های وی  که در وصف شراب سروده درخت باشد وآن در بسیاری از غزل آن میوۀ به شاعر

 (.127: تاک ۀ، مژ80اک: ، برگ ت120شده، نمایان است )قلم تاک: 

   چکید تاک ۀژــمرم شد و از ـرق شـــعاست              سخن شیرین لب رشک ز ناب ۀباد

 (پ -127)

-، حوصله192، عطارد رای: 88آرا: ، هنگامه36آرای:  ، ، صحت42چش: )نمک همچنین:

، انداز تماشا: 110قدرانداز: ،  105پرداز: ، شکوه19پرداز ، ناله246پرداز:  ، هنگامه252پرداز: 

، دشت ناز: 196، تیغ ناز: 210نازپیما: )و با برخی کلمات، تعبیرات نوی آفریده است:  (171

 و ..(.  162، خدنگ ناز: 48ناز:  ۀ، سلسل249، شوخی ناز: 106، شمشیر ناز: 128
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 ویی ــت پردازلهـــوصـحه آینه را ـــاز نگ            حیران تماشایی نیست کهای نیست دیده

 (ر -252)

  رفتیتاختی پریشان های دل بر قلب چه خوش            تغافـل گرم خونریزی پرداز وهنگامهنگه 

 (ر -246)

 مباد  قدر اندازدی به کمین ــچ صیـــهی            ه مـژگـان تـو ناسـاز مبـادـدل گرفتـار ب

 (ر -110)

 سازدنمی و گل دفترتوبه از می کرد  که بلبل            این گلشن در آراییهنگامه سرخوشیندارد 

 (ر -88)

 مهتاب بود اگر اسـالم ۀودـده ســـبه دی            شب هجر است بی رخ تو مـرا چشنمک

 (ر -42) 

 الیی است که من میدانم ـز ب ماـــپی ناز            آرایـیهر نفـس میکشم از خواهـش دل

 (ر -210)

 میکند  دوباال شـعیش ۀایـرتی در ســعش              در چمنا جهرکه میبیند تو را با سرو یک

 (پ -95)

  مپرس میپرسیچه افل ـای غ خدنگ نازاز             همچو موجاستخوانم پای تا سر  رخنه شد هر

 (ر -162)

 وزن و موسیقی -4-5

به نظر میرسد که پرکاربردترین بحر دیوان با توجّه به بررسی اوّلیۀ اشعار بینش، الف( وزن: 

وی را بحر رمل تشکیل میدهد. گویا بینش کشمیری این بحر را که به دلیل برتری هجاهای 

بلند بر کوتاه، دارای ریتمی آرام و مالیم است، مناسبترین بحر برای بیان مفاهیم عاطفی 

مثمّن مخبون محذوف خود یافته است و همچون شاعر پرآوازۀ شیراز، حافظ، بحر رمل 

کار گرفته و این وزن را که به دلیل )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن( را بیش از دیگر اوزان به



 1397 پاییز /41 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /12

 
 

چینش هجاها از وقار خاصّی برخوردار است، برای بیان مضامینی از نوع اندوه ناشی از فراق 

 و درد عشق مناسب یافته است. 

فرین شعر است. با بررسی در اشعار شعرای آنیز ازجمله عوامل موسیقی : قافیهقافیه ب(

سبک هندی همچون بابافغانی، نظیری نیشابوری، عرفی شیرازی، ظهوری ترشیزی،کلیم 

کاشانی، بیدل دهلوی و صائب، گویا بینش تنها شاعر سبک هندی است که تکرار قافیه را 

پسندیده و بالعکس آن محدودیتی نداشتند، نمی کارگیریه بکه دیگر شعرای این سبک، در 

 .جایی که تکرار قافیه در هیچ یک از غزلهایش صورت نگرفته کامالً سنتگرا بوده تا

ردیف را در شعر وی  در شعر بینش از تنوّع باالیی برخوردار است و انواعردیف: ردیف  ج(

و  جمله(و قیدی، ضمیری، جمله و شبه)ردیفهای فعلی، اسمی، حرفی، صفتی میتوان دید 

میان بیشترین را، ردیفهای فعلی تشکیل میدهد. این نوع ردیفها به علّت حرکت و دراین

پویایی باالیی که دارد، شعر را از سکون و پویایی که دارد، دور میکند؛ چراکه بسیاری از 

ای فعلی شعر بینش، فعلهای مضارع هستند. کاربرد فراوان این نوع فعل، نشانِ توجّه هردیف

است. او نیز همچون شاعرانی بزرگ، مثل حافظ، زمان حال را بر ماضی شاعر به زمان حال 

و مستقبل ترجیح داده و همچون عارفان، حال را غنیمت شمرده و کمتر به گذشته و از 

ها اندیشیده است. از سویی دیگر، افعال مضارع توسّع زمانی دارند؛ هم بر حال دست رفته

 امکان کاربردشان از افعال دیگر بیشتر است.داللت میکنند و هم بر آینده، بنابراین 

 سطح فکری شعر بینش -6

 حضور فرهنگ ایرانی در شعر بینش -1-6

ها و تشبیهات و استعارات شعر وی، همۀ ایرانیت بندیدر کلمات و اصطالحات، جمله»

کارفرماست و در هیچ موقع هرگز معلوم نمیشود که این اشعار از شاعر کشمیری است؛ 

که سرزمین ایران را حتّی از دور هم ندیده است. بینش چند شعری به طرز تمثیل  ییکشمیر

 النّظیر و صنایع دیگری را به طوری بسادگی سروده و در آنها صنعت مراعات

 مجموعه سخنرانیهای«)بکار برده که چاشنی و رنگینی و جاذبیت خاصّی به وجود آمده است
 (. 321و  320قارّه: ان و شبهنخستین سمینار پیوستگیهای فرهنگی ایر

 بینش بود این رود ارس نیست چشم و دل       ل نتوان بست     ــادل من پـدۀ دریـــبر دی

 (پ -61)
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 وند استـوه الــو کـکه باز دوری او همچ    م بینش         ــــی دلــر نازکـــکمگرفته بی

 (پ -53)

 م میتوان گفتنـاه چراغـه و شـروانـر پـپ    به پرواز نشاط از شوق شیرازم         ز بس بینش

 (پ -215) 

 مدحتگریاالرض دارد خواهش انـچون لس            که شد بساز دعاگویان کرمان  خاک کشمیر

 (ر -196)

 نمود دانشهای بینش در اشعارش    -2-6

تسلّط و اشراف او به علوم مختلف بویژه فرهنگ غزلها و قصاید دلنشین بینش، نشان از 

بینی، قرآن، قصص انبیاء، نجوم، مباحث اساطیری و تاریخی دارد. دیدگاه ژرف، باریک

آفرینی و تخیّل قدرتمند بینش در آفرینش صور خیال، چیرگی و ورزیدگی وی در مضمون

 :هماهنگی میان قالب و محتوا، گیرایی شعر وی را صدچندان کرده است

 ال است بایزید برآید ــر محـــد امـــیزی      اک بهشت سبز نگردد       ــل جحیم ز خـگ

 (پ -93)

 ودنمایی برفراز دار هم بودنــتو ای منصور تنها از اناالحق نیستی رسوا            که باشد خ

 (ر -226)

 ندر ساخت ــآینه را سکایی تو ـــبه رونم       تو جمشید اگرچه ساغر ساخت     برای بزم 

 (پ -75)

 دوش نیست  ق کم از مارـار زبان خلــــم   ـی خورند         ز سر آدمــــرف پوچ مغــاز ح

 (ر -58)

 بختنیست چون من تنگ خترشناسیدر جهان ا   ام         ـال خـود دانستهال او را کوکب اقبــخ

  (پ -49)

 موتیف و تداعی معانی تازه  -3-6

شوق، به وفور و های نقش، شور، رگ، فهای شعر بینش، مانند آوردن واژهبسیاری از موتی  

های دیگر دراشکال مختلف؛ باعث خلقِ ترکیبها و تصاویر تازه و دلکش ترکیب آن با واژه

 گشته است؛



 1397 پاییز /41 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /14

 
 

 شوق            در حق خویش کسی همچو تو غماز مباد کشتۀ به منصور که ای  عشق میگفت

 (پ -111)

 زنخدانش نهان در چه شده  شوقاز  فـیوس     شده        هـمچون  غبغبشاز صفای  روشنخال 

 (پ -237)

 وق رخ جانانه مرا ــل ساخته شـــبوی گ      ـــری آزادم       یـم سحــاز تعلـّـق چـو نس

 (ر -30)

 ذی که بود نقش آفتاب در او ـاغـــا به دیـدۀ بینـش            چو کـــــول ترا جـود وصـب

 (ر -234)

 توجّه به مسائل اخالقی -4-6

مسلک نیست، امّا ردِ پایی ظریف از عرفان و نگاهی عارفانه با اشعار وی پیوند بینش عارف

کارگیری اندیشه و آرای خود، همچنان به مسیر شاعری و عاشقی خود ه وی با ب خورده است.

ادامه داده و با بیانی صریح، شیوا و آمیخته به عرفان، اندرز و مضامین اخالقی را در خالل 

 شعر خود، جا داده است:  

 چو زخم تیشه را  خود بیندبه  سنگ، بت گردد          ـت  آید به دست نمیـزحمزّت ایّام بیــع

 (ر -18)   

 ان نتوان بود ـــدۀ مهمـرمنـچون آینه شش رهش کن            فر رسد دیدۀ خود هرکس که

 (ر -94)

 حافظ در شعر بینش -5-6

 46پ، حرم:  11پ، محتسب:  141برخی کلمات و ترکیبات شعر وی همچون: پیرمغان: 

ر،  236ر، مستی:  210پ، می:  213پیمانه: ر،  72ر، ساغر:  76ر، ساقی:  140میکده:  ر،

پ، خرابات:  49ر، بتخانه:  142ر، مسجد:  118پ، کعبه:  167پ، بوالهوس:  195شراب: 

پ،  169ر، صومعه:  78ر، صوفی:  28پ، میخانه:  31ر، رند:  46ر، زاهد: 128ر، خرقه:  46

وزن و ردیف آنها، آب و  ر و .. تداعیگر مضامین اشعار حافظ است 46پ، شیخ:  131خانقاه: 

 و رنگ غزلهای این شاعر بزرگ را به ذهن متبادر میکند:
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 وم خبرها که مپرس ــدارم از شیوۀ این ق  م دنیا که مپرس          ردــام از می دیدهــروش

 (ر -116)

 که مپرسچندان  لهـگدارم از زلف سیاهش             که مپرسسروسامان ام بیزو شده چنانکه 
 (         366: دیوان حافظ)

 ته مرا گردش پرگار دگر ـــرگشـکرده س  یگر و سیار دگر           ک دــــق دارد فلـــعش

 (ر -112)

  ت رندان نکنم کار دگرــز از خدمـــجبه     ه میخانه رسم بار دگر        ر بـــر بود عمــگ

 (340: )دیوان حافظ

 سطح ادبی شعر بینش -7

ی بینش، به لحاظ کاربرد درست صنایع ادبی، از شعرای دیگر مستثنی نیست. به اقتضاشعر 

البها از صنایع ادبی شعر شاعر، نمونه هایی آورد که در این ادبی بودن متن، میتوان در همۀ ق

پژوهش از ذکر آن خودداری شده است و تنها از صنایعی یاد شده که از بسامد باالیی برخوردار 

ویژگیهای سبکی شاعر نیز به حساب آید. در یک نگاه مختصر، به مصداق) مشت است و جزو 

                      نمونۀ خروار ( به آن پرداخته میشود.                                                                                           

 ایهام -1-7

ه ظرافتهای شعر ترین مواردی است که شعر بینش را بایهام تناسب از زیباترین و هنری

 حافظ نزدیک میکند؛

 ازه کند بر سر خوانمـــم نمکی تــــتا غ    برآورد         ورـــشم ــده لب او ز دلـــاز خن

 (ر -188)

 نشد ثبت چنین خط وتــیاقۀ ـــدر قلع     تو مانند نگین خط       لــر زد ز لب لعـــس

 (ر -174)

 سرشار میبینم آبرو ر ترا ازـکه چون گوه        ی    داو نظر کر ه رویـدر چشمم ب اشک ایمگر 

 (206)همان 
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 تناسب -2-7

توجهی که بینش به ایجاد تناسب در شعر نشان داده، بسیار است و اغلب این تناسبات 

  ساده و طبیعی بوده و معموال هم در جهت لفظ است و هم معنا.

 نمایان میشود گیـبه یک رندر هرجا  فتنه    شود        می ژگانــمگاه  ابرو اهـو گ مـچشاه ـگ

 (پ -115)

 تضاد -3-7

هاست و از خانوادۀ تناسب محسوب میشود و بر خالف صنعت تضاد به نوعی بازی با واژه

ها وقت ل نبودند، بینش برای چیدمان واژهشعرای سبک هندی که بر لفظ اهمیتی قائ

ار رفته؛ تا جایی که در یک غزل که گذاشته است. این صنعت بوفور در شعر بینش ببیشتری 

 شاهد استفاده از این صنعت هستیم؛ کامل، تقریبا درهمۀ ابیاتِ آن،

 بسایام است و  و شام صبحکار  پشت و روی    روزگار         ت و بلندـپسما را بود  روز و شب

 (ر-160)

 ت سیکی تو نوش لذّت و مـغ رـزه مرا که       ایم      ساخته بدی و نیک هر به ناکام و کام

 تشبیه -4-7

استعمال تشبیه در شعر بینش به نوعی نشان دهندۀ حرکتِ وی  به سمت اعتدال است. 

به همین خاطر شعر وی به نسبت دیگر شاعران سبک هندی که ترکیبات و تشبیهات ذهنی 

 ابهام گریزتر و معتدلتر است.و انتزاعی خلق میکردند، شفافتر، 

ــدیداو اول  ه در یکـک            فـنیستی واق قمار عشقبازیتو بینش از   باختی رفتیرا  دل ن و ـ

  (ر -246)

 هاـت سنگــما ریخانۀ دل ــشه خــشیبر       بر داغهای سینه نظر کن که چون غمت      

 ر( 44)همان:

تر شدن مفهوم، به وفور در شعر بینش منظور روشنبرد تشبیهات مرکب، به همچنین کار

  :دیده میشود
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 آشیانش را گلشنبه  کجی بندداخ ـکه بر ش             مرغیآن  چوآسایش  ندیدم در وطن یک لحظه

 (پ-227)

 کنایه -5-7

در شعر بینش کنایه هایی که به صورت فعل و ترکیبات فعلی ساخته شده اند از بسامد 

 استعاری بکار رفته اند.-برخوردارند و اغلب آنها به شکل کنایات ایهامیباالیی 

به کام گشتن، نقش بر آب زدن، جان به لب آمدن، گل کردن، چشم دوختن، دست رد بر 

سینه زدن، دست به دامان کسی شدن، جگر کسی سوختن، تن به کاری دادن، دل بردن، با 

دن، خاک بر سر کردن، خاک بر دیده کردن، کسی دست و گریبان شدن، سایه بر جایی افکن

دست رد بر سینه زدن، بر باد دادن، جان به لب آمدن، دل برداشتن، یک چشم زدن، از نظر 

 انداختن، از آب خوردن آسانتر ، هوای کسی را داشتن وبسیاری دیگر.. 

 ماتم شود پیدار گردش او حلقۀ ـکه از ه             میگرددار تو ـبیم ـمچشفلک گویا به کام 

 (ر-224)

 ش به کباب اندازدــوری این نمک آتــش    س یاد لب او کردم        ـرم سوخت ز بـــجگ

 (60: 1ت)

 تلمیح -6-7

تلمیح معنایی گسترده، به وسعت فرهنگ بشری دارد. اشراف بینش به تلمیحات اساطیری 

اسالم، از ویژگیهای بارز شعر اوست و اشارات قرآنی و روایی، فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران و 

 ؛و بینش در شعر خود، از این قابلیت به بهترین وجه بهره برده است

 ایی برفراز دار هم بودنــکه باشد خودنم        وا    ـنیستی رس ای منصور تنها از اناالحقتو

 ر(226)همان:

 نیست از ماردوشلق کم ــار زبان خـــم            ز سـر آدمـی خـورنـدـمغحـرف پـوچ با 

 ر(58)همان:

 پارادوکس -7-7

با یک بررسی آماری کوتاه، اغلب پارادوکسهای بینش در حوزۀ خیال و رویارویی عناصر 

 زبانی و تصویری حاصل میشود و قابل اثبات است.
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 ز دوری دلبر گرفته ام  میــوش ماتـــخ    م چشمم ز موج اشک        و باز کرده مردـــم

 (پ -207)

 رد ویرانی بنا این خانه راــــکرده ام از گ     آب        بری ـسینه ام بینش بود نقش درون دل

 ر(10همان:)

 اغراق -8-7

اصوال شاعران تجریدگرا، اغراقهای شعریشان نیز، تجریدیتر و انتزاعیتر است؛ اما همانطور 

 عموما حسی، ساده و ملموس است.، اعتدالگرا  مانند بینششاعری اغراقهای که اشاره شد 

 طوفان شود پیدا گر کشم  ا ـس از دل چو دریـنف   از شکوۀ پنهان شود پیدا          م شورشی ـبه چشم

 (پ -5)

 تمثیل واسلوب معادله -9-7

  :یکی از مهمترین شاخصه های شعر بینش، تمثیل و اسلوب معادله است

 ل بیشتر باشد گالب کهنه راــــنکهت گ         تمام    نسبتکامل را به اصل خود بود  ردــم

 ر(2)همان:

 نتیجه گیری -8

بینش کشمیری در محدوده زمانی سبک هندی ظهور کرده؛ اما میل و عالقۀ او به سبک 

عراقی بیشتر است. اشعار دلنشین بینش، نشان از تسلّط و اشراف او به علوم مختلف بویژه 

نجوم، مباحث اساطیری و تاریخی است. بینش عالوه بر دیوان فرهنگ قرآن، قصص انبیاء، 

)بینش  شعر که شامل غزلیات و قصاید شاعر است، شش مثنوی نیز از وی به یادگار مانده:

ابصار، گنج روان، شور خیال، گلدسته، رشتۀ گوهر و جواهرنامه(. سرآغازِ مثنویهای بینش با 

حضرت رسول آغاز میشود. برخی مانند مثنوی  حمد و ثنای پروردگار و توصیف از شب معراج

برخی گیاهان « شور خیال »موضوع آن، اخالق و حکمت است. در مثنوی « بینش ابصار»

شاعر « گنج روان»در مثنوی  دارویی و صفات و ویژگیهای مخصوص آن را  ذکر کرده است.

یسی نیز دستی به توصیف شهرهای کرمان و کاشان پرداخته؛ همچنین بینش در ساقینامه نو

، شاعر به «گلدسته»که قسمتی از مثنوی گنج روان به آن اختصاص دارد. در مثنوی  داشته

را به قصد برتری دادنِ دین مبین « شور خیال»توصیفاتی از اجرام آسمانی پرداخته است. 

یادکرد از شهرهای مازندران همچون ساری، « رشتۀ گوهر»اسالم بر دیگر ادیان سروده. مثنوی
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رف، فرح آباد و رستمدار، آمل، بارفروش و صفی آباد و بسیاری دیگر است و آخرینِ اش

« غزل»که در مدح اورنگ زیب و وصف تبریز و بغداد سروده شده است. « جواهر نامه»آن،

بینش بر خالف مثنویهای شاعر، با حمد و ستایش پروردگار آغاز نمیشود و در همۀ آن، 

که بینش سروده، گویای احترامی است که شاعر « قصایدی»ذکر شده  است. « بینش»تخلّص

بر دین و مذهبش قائل بوده. او نیز همچون شاعرانی بزرگ، مثل حافظ، زمان حال را بر 

ماضی و مستقبل ترجیح داده و همچون عارفان، حال را غنیمت شمرده و کمتر به گذشته و 

رایی، در اشعارِ بینش موج میزند که ها اندیشیده است. ایرانیگرایی و ایرانی ساز دست رفته

شعر بینش به لحاظ است.  شنشان از عالقمندی و تمرکز شاعر به سرزمین آبا و اجدادی
زبانی، فکری و ادبی نیز بررسی شد و تبیین گردید بینش کشمیری شاعری صاحب سبک 

 سلوکور از پیچیدگیهای سبک هندی است. زبان شعری بینش به د است، اما ناشناخته.

شاعری حافظ در شعر او کامالً مشهود است. فضایی که بر غزلیات بینش حاکم است، حاکی 

پوشی نگارین از عاطفه، خیال عشقی زمینی در شعر و اندیشۀ شاعر است که با تن از حضور

با  وفایی معشوق و گاهانگیز عاشقانه در فراق و بیو احساس، آغشته به سوزوگدازهای دل

اه رسیدن به معشوق نمود پیدا کرده است. تسلط و ورزیدگی شاعر در ترک تعلّقات در ر

هماهنگی میان قالب و محتوا تا بدان پایه است که چه به جهت زبان رسا و فصیح و چه از 

لحاظ ساختمان و شکل درونی شعر و چه از حیث موسیقی و تخیل، میتوان شعر او را در 

 عر سبک هندی قرار داد.       ردیف سرآمدان و نام آوران و صاحب سبکان ش
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