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 -1مقدّمه
خاندان منسوب به دانشمند برجسته و حکیم بلند آوازۀ کرمانی برهانالدّین نفیس بن
عوض(معروفترین پزشک اواسط قرن نهم هجری(مقدّمۀ فرهنگ نفیسی،نفیسی:پ)) از خاندانهای
بزرگ در تاریخ سرزمین ایران و به ویژه کرمان میباشد .این خاندان شیعه مذهب که طبابت و پزشکی
پیشۀ خانوادگی و موروثی ایشان است ،تا به امروز دانشمندان و اطبّاء شایستهای را تقدیم این مرز و
بوم نمودهاست(.حیات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی شیعه در کرمان،میرزا رضی )571:اعضای این
خانوادۀ بزرگ در برههای از تاریخ بنا به شرایط حاکم بر روزگار از نقاطی غیر از سرزمین آبا و اجدادی
خود کرمان سر برآوردهاند .به طوری که در طول تاریخ و نیز اکنون در شهرهای کرمان و تهران و یزد
و شیراز و مشهد و حتّی در عراق و هندوستان و اروپا میتوان اعضای این خانواده را سراغ گرفت(.تاریخ
پزشکی کرمان ،ملک محمّدی )218-9:برخی از افراد این خاندان به خاطر روزگاری که در آن میزیسته
و اقدامات ماندگاری که انجام دادهاند ،آثاری که از خود به یادگار نهادهاند ،شخصیّت واالیی که از خود
در اذهان به جا گذاشتهاند و مقام و موقعیّت علمی و سیاسی و فرهنگی ویژهشان شناخته شده و
مشهورند .به گونه ای که کمتر کسی است که مرحوم علی اکبر خان ناظم االطبّاء صاحب فرهنگ
نفیسی یا فرزند ارجمندشان دکتر سعید نفیسی را نشناسد .امّا برخی دیگر به سبب منطقۀ محدود و
بستهای که به اجبار روزگار در آن زندگی نمودهاند ،علی رغم مقام بلندشان گمنام و بدون آوازه
مانده اند .از جملۀ این افراد که از این خاندان برخاسته و پیشۀ موروثی طبابت را برای خدمت به
همنوعانش برگزیده ،میرزا کاظم طبیب یزدی است .طبیبی که به اجبار زمانه و به سبب کمبود
پزشک در جامعۀ آن روز حکومت قاجار(همان )5851:چارهای جز خدمت در نقاط دورافتاده نداشت.
وی برای مداوای بیماران به ابرکوه رفت و تا پایان عمر را در آنجا سپری نمود .میرزا کاظم عالوه بر
طبابت در سرودن شعر نیز تبحّر داشت و دیوانی از خود به جا نهاد .این دیوان که به شکل نسخۀ
خطّی منحصر به فردی در میان فرزندان و نوادگان ایشان به یادگار مانده ،به تازگی توسط نگارنده به
شیوۀ قیاسی مورد تصحیح قرار گرفتهاست و امید است تا با نشر آن ،مقام این طبیب و شاعر بزرگ
روزگار قاجار بیش از پیش شناخته گردد.
-1-1پیشینۀ پژوهش
چنان که گفته شد ،میرزا کاظم طبیب یزدی در منطقۀ کوچکی به نام ابرکوه میزیسته است و محدودیّت
منطقۀ سکونت او مانع از آن شده تا جمع کثیری با شخصیّت ایشان آشنایی یابند .بر مبنای تفحّص
نگارنده ،شرح حال ایشان تنها در منابع محلّی از جمله دانشنامۀ مشاهیر یزد(ج )8و فرهنگ عامّۀ
ابرکوه مسطور است .هدف نگارنده در این نوشتار آن است تا پس از معرّفی میرزا کاظم طبیب و نسخۀ
دیوان به جا مانده از ایشان ،مختصری از سبک و سیاق شاعری این شاعر مغفول عصر قاجار را که از
کاوش در دیوان وی حاصل آمده است ،به رشتۀ تحریر درآورد.
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-2-1ضرورت تحقیق:
ارزش وجودی آن دسته از گویندگانی که در اواخر دورۀ قاجار راه را فراروی تحوّالت باز کردهاند،
هرچند گمنام حائز اهمّیّت است .بررسی اشعار میرزا کاظم طبیب به سبب دارا بودن نوآوریها و
التزامات خاص کامل کنندۀ حلقه ای از سلسلۀ تحوّالت ادبی در دوران فترت بعد از عصر قاجار و نیز
شناساندن چهرۀ علمی و ادبی دیگری از خاندان حکیمان است.
-3-1روش تحقیق:
روش به کار رفته در این پژوهش روش کتابخانهای و سندکاوی است.
 -4-1سؤال اصلی:
میرزا کاظم طبیب یزدی کیست و شعر ایشان دارای چه مختصّات سبکی است؟
-2بحث:
 -1-2شرح حال حاج میرزا کاظم طبیب یزدی:
شرح حال میرزا کاظم را با ارائۀ سلسلۀ نسب ایشان آغاز میکنیم :حاج میرزا کاظم فرزند میرزا
زینالعابدین فرزند میرزا ابوالقاسم فرزند میرزا سعید فرزند[محمّدکاظم] میرزا ابوالقاسم فرزند [محمّد-
کاظم] فرزند میرزا سعید شریف فرزند عوض فرزند حکیم کرمانی(.فرهنگ عامّۀ ابرکوه،حاجیزاده:
) 951و (پایان نامه،بهرامی 812 :به نقل از دکتر بصیری)
میرزا کاظم حکیم ،شاعر ،ادیب ،فیلسوف و طبیب برجستۀ اواخر قاجار در سال5851ش5811/هـ.ق
در یزد دیده به جهان گشود .تحصیالت مقدّماتی و فراگیری دانش پزشکی و سایر دانشها را در یزد
آغاز نمود و برای تکمیل معلومات به اصفهان رفت .پس از بازگشت از اصفهان در یزد ساکن شد و به
مداوای بیماران پرداخت .آنجا خانه ای بزرگ در اختیار او قرار داده شد تا به معالجۀ بیماران بپردازد.
هنوز بقایایی از این خانه برجاست .میرزا کاظم در این خانه به بستری بیماران و مداوای آنها و نیز
تهیّۀ داروهای گیاهی برای آنان می پرداخت .در گذشته تعداد پزشکان معدود بود و اطبّا به ناچار باید
برای مداوای بیماران به اقصا نقاط کشور میرفتند .میرزا کاظم نیز با وجود شهرت و مهارت فراوان در
پزشکی بدون کوچکترین چشمداشتی به مناطق دوردست و کوچک نیز سفر کرده است .از جملۀ این
مناطق بخش ابرکوه در استان یزد است که اکنون نیز در شمار شهرستانهای این استان به شمار
میآید .میرزا کاظم در اثر فشار حاکمان جبّار و مستبدّ قاجاری به ویژه حاکم یزد یعنی جالل الدّوله
فرزند ظلّالسّ لطان به ابرکوه رفت و در آنجا نیز پس از سکونت معالجۀ بیماران را آغاز نمود .او در
ابرکوه ازدواج کرد و حاصل این ازدواج فرزندانی بود که مشهورترین آنها میرزا حسین آقای طبیب
میباشد .میرزا کاظم سرانجام به سال  5911هـ.ش5919/هـ.ق در  31سالگی در ابرکوه دار فانی را
وداع گفت و در امامزاده احمد این شهر به خاک سپرده شد.
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همانند دیگر افراد این خاندان که اغلب طبیب یا ادیب بودند و یا در هر دو زمینه تبحّر داشتند ،میرزا
کاظم نیز در کنار طبابت از ذوق ادبی واالیی برخوردار بود و دیوان شعری از وی به یادگار مانده است
که اقسام شعر از قصیده و غزل و مسمّط و رباعی و نوحه و مراثی مذهبی در آن یافت میشود .وی در
اشعارش «بصیر» تخلّص مینمود( .پایان نامه،بهرامی812-51 :و 851مصاحبه با آقای دکتر بصیری)؛
(فرهنگ عامّۀ ابرکوه،حاجیزاده)951-1 :؛ (دانشنامۀ مشاهیر یزد،کاظمینی ،ج)325 :8
-2-2نسخه شناسی
از دیوان میرزا کاظم طبیب نسخهای منحصر به فرد باقی است که در میان فرزندان و نوادگان ایشان
محفوظ مانده است .این نسخه به گواهی فرزندان ایشان به خطّ خود شاعر نگاشته شده و مشتمل بر
 571صفحۀ پاکنویس در قطع وزیری 1 ،صفحۀ یادداشت گونه در قطع کوچک و سه صفحۀ بزرگ
پیش نویس میباشد؛ جلدی چرمی دارد و بر روی کاغذ نخودگی رنگ به خطّ شکسته نگارش یافته
و گاه به شکسته تحریر هم نزدیک شده است .نسخۀ یاد شده فاقد تزئینات خاص و ترقیمه است.
اغلب صفحات نسخه دارای رکابه میباشد که ترتیب صفحات آن را حفظ میکند .با این وجود برخی
صفحات رکابه ندارند و حتّی در مواردی به دلیل ناتمام رها شدن شعری به نظر میرسد صفحاتی از
نسخه افتاده است.
-3-2سبک شعری
دیوان میرزا کاظم طبیب مشتمل بر 1888بیت میباشد و از نظر مختصّات سبکی جزو اشعار سبک
بازگشت به شمار می رود .در ادامه اشعار ایشان را از نظر قالب ،محتوا ،وزن و صنایع شعری بررسی
خواهیم نمود.
 -1-3-2سطح صوری و ظاهری
الف) قالبهای شعری
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
بند و قوالب ترکیبی نظیر مستزاد ترجیع ،مسمّط ترجیع و .....نیز قالبهایی هستند که شاعر در آنها
طبع آزمایی کرده است.
-1غزلیّات:
غزلیّات میرزا کاظم را میتوان به دو دسته تقسیم نمود .نخست غزلهایی که به سبب رعایت نوع خاصّی
از التزام که به نظر میرسد ویژۀ خود اوست ،آنها را التزامی یا اعناتی میخوانیم .در بخش نوآوریهای
شاعر به تشریح این نوع التزام خواهیم پرداخت .موضوع عمدۀ این دسته از غزلیّات که  582غزل و
 5878بیت از دیوان بصیر را تشکیل میدهد ،عاشقانه است .پس از موضوع عشق ،درون مایۀ عرفان و
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یا تلفیق عشق و عرفان و پس از آن اشعار مذهبی ،زهد و توجّه دادن مخاطب به آخرت ،ذمّ ،شکوه از
بیاخالقی مردم زمانه ،میل به ترک دیار ،مدح و مناجات از موضوعاتی است که مورد توجّه شاعر در
این اشعار قرار گرفته است.
میرزا کاظم طبیب افزون بر غزلیّاتی که التزام الفبایی یاد شده در آنها رعایت شده است ،اشعار دیگری
نیز در قالب غزل دارد که فاقد این التزام هستند .این  97غزل که در مجموع  951بیت از دیوان شاعر
را تشکیل میدهند ،اغلب عاشقانه اند و تعداد سیزده غزل در موضوع رثای ائمّه(ع) و شهدای کربال
سروده شدهاند.
میرزا کاظم در غزلیّات خود بیشتر از انواع زحافات بحور رمل ،هزج و مجتث و در مواردی از بحور
مضارع و منسرح و به ندرت از بحور خفیف ،رجز ،متقارب و حتّی مقتضب سود جسته است .حدود
 11درصد از غزلهای میرزا کاظم در بحر رمل ،حدود  81درصد در بحر هزج و حدود 57درصد در
بحر مجتث سروده شدهاند .شاعر از انواع زحافات بحر هزج که مختصّ سرودن رباعی هستند نیز برای
سرودن غزل استفاده کرده است .نزدیک  31درصد از غزلیّات میرزا کاظم طبیب مردّف هستند.
-2قصاید:
بخش بزرگی از دیوان میرزا کاظم طبیب( 335بیت) را قصاید تشکیل میدهد که میتوان آنها را در
دو دسته جای داد.
الف)قصاید سنّتی :این دسته از قصاید که آنها را قصاید سنّتی نام نهادهایم و  53قصیده و مجموعاً
 715بیت از دیوان شاعر را تشکیل میدهند ،ساختار سنّتی قصیده را حفظ کردهاند .به بیان دیگر از
تغزّل ،گریز به مدح ،تنۀ اصلی و شریطه تشکیل یافتهاند .موضوع این قصاید اغلب مدح خانان و وزرا
و یا منقبت بزرگان دینی و یا تهنیت اعیادی چون نوروز و غدیر است.
ب)قصاید عاشورایی :از میان اشعار عاشورایی شاعر،آنها که وحدت موضوع و بیش از  58بیت دارند
قصیده به شمار آمدهاند .تعداد ابیات این شش قصیده بر روی هم  513بیت میباشد.
ج)تواریخ :میرزا کاظم طبیب سه شعر نیز در موضوع مادّه تاریخ مشتمل بر  15بیت دارد .این اشعار
در رثا و تاریخ وفات میرزا محمّد حسن شیرازی و حاجی میرزا حبیب اهلل رشتی (5958هـ.ق) ،سیّد
جواد مرحوم آقا سیّد حسن(5917هـ.ق) و میرزا محمّد حسن مجتهد(5918هـ.ق) به نظم درآمدهاند.
د)سه قصیده که بر روی هم  31بیت میشوند هم به موضوع تبرّی اختصاص دارند.
میرزا کاظم در نظم قصاید خود به ترتیب بسامد از بحور رمل ،هزج ،مضارع ،منسرح و به ندرت متقارب،
رجز ،مجتث و خفیف بهره برده است .از تعداد  82قصیدۀ موجود در دیوان  51قصیده دارای ردیف هستند.
-3مثنویات:
 112بیت از دیوان میرزا کاظم طبیب در قالب مثنوی سروده شده است .از این تعداد  71بیت در
حمد خداوند ،نعت رسول اکرم(ص)،حضرت امیرالمؤمنین(ع) ،امام حسن(ع) و امام حسین(ع) به نظم
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درآمده که ناتمام رها شده است 11 .بیت از مثنویهای شاعر نیز اختصاص به مضامین عاشورایی دارد.
ابیات یاد شده همه در بحر رمل سروده شده است ( .دو قطعۀ  1و  1بیتی هم در ضمن دو نوحه
سروده شده که در شمار ابیات قوالب فرعی محسوب شدهاند و در بحر رمل مثمّن و هزج مسدّس
میباشند .).امّا  929بیت باقی مانده از مثنویهای شاعر مربوط به منظومهای داستانی است که در بحر
متقارب مثمّن به نظم درآمده و نشان میدهد که میرزا کاظم طبیب در نظم داستان نیز تبحّر داشته
است .در این منظومۀ داستانی نشانههای تأثیرپذیری میرزا کاظم طبیب از فردوسی و سعدی به چشم
میخورد .بیت نخست این مثنوی چنین است:
کـه بـاشــــد بـه مـا گمرهـان رهنمـای
من( )5ســـــر نــامــه بــادا بــه نــام خــدای
-4مسمّطات:
یکی از قالبها ی مورد توجّه میرزا کاظم قالب مسمّط است .مسمّطهای میرزا کاظم طبیب درمجموع
 111بیت است که آنها را میتوان به دو دستۀ تضمینی و غیر تضمینی تقسیم نمود.
الف)مسمّطهای تضمینی :در این مسمّطهای مخمّس ،شاعر بیت یا تمام ابیات غزلی از شاعری
دیگر(حافظ ،موالنا و سعدی) را در شعر خویش تضمین نموده است .مجموع ابیات سروده شده توسّط
خود شاعر در بخش مسمّطهای تضمینی  12بیت میباشد.
ب)مسمّطهای غیر تضمینی :در این مسمّطها تضمینی در کار نیست و تمام مصرعها سرودۀ شاعر
میباشد .این مسمّطها در مجموع  112بیت از دیوان را تشکیل میدهند و آنها را از نظر درون مایه
میتوان در چهار گروه جای داد.
*مسمّطهای مذهبی :تعداد شش مسمّط که همه مخمّس هستند و در موضوع میالد و منقبت ائمّه(ع)
سروده شدهاند و در مجموع  851بیت دیوان را تشکیل میدهند.
*مسمّ ط مدحی :یک مسمّط مخمّس که در مدح میرزا احمد خان سرهنگ در  17بیت به نظم
درآمده است.
*مسمّطهای عاشورایی :تعداد دو مخمّس و دو مثلّث که محتوای آنها مربوط به مصیبت کربالست و
روی هم  515بیت را تشکیل میدهند.
*مسمّط در موضوع تبرّی مشتمل بر  11بیت
-9ترجیع بند و ترکیب بند
در دیوان بصیر  21بیت به قالب ترجیع بند و  511بیت به قالب ترکیب بند اختصاص دارد .سه
ترجیع بند موجود در دیوان عبارتند از :ترجیع بندی در رثای امام حسین(ع) ،دو ترجیع بند در نقد
اجتماعی و سیاسی .محتوای سه ترکیب بند شاعر هم توصیف وقایع کربال است .برخالف دیگر قالبها
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ترجیع بند و ترکیب بندهای شاعر از نظم و ساختار یکدستی برخوردار نیستند .تعداد ابیات هر بند
با بند دیگر متفاوت است و بیت ترجیع شکل یکسان و ثابتی ندارد.
-6رباعیات:
میرزا کاظم طبیب دوازده رباعی دارد که  81بیت از دیوان وی را تشکیل میدهند .از این تعداد شاعر
یک رباعی را در باغ نظر کازرون و هفت رباعی را به بدیهه در وصف گنبد حضرت علی(ع) سروده است.
 -7قوالب فرعی ،متفرّقات و تفنّنات
عالوه بر قالبهای یاد شده ،میرزا کاظم طبیب در قالبهایی نظیر مستزاد ترجیع ،مسمّط ترجیع ،مستزاد
ترکیب،مسمّط ترکیب و و دیگر قالبهای ترکیبی که عمدتاً در نوحههای شاعر کاربرد مییابند نیز طبع
آزمایی کرده است که در مجموع ابیات دیوان991،بیت را به خود اختصاص میدهند .وی قطعه
شعرهایی نیز دارد که به سبب ناهماهنگی در تعداد ابیات و شکل قوافی و موضوع نمیتوان آنها را در
یک قالب خاص گنجاند .این اشعار در مجموع  12بیت هستند .در دیوان مذکور یک معمّای منثور
کوتاه به زبان عربی نیز موجود است.
ب)واژهها
واژههای مورد استفادۀ میرزا کاظم در مواقعی که شاعر گرفتار تنگنای قافیه و التزام نبوده ،در شمار
لغات رایج معیار است و در کنار واژههای فارسی ،لغات عربی مرسوم نیز در حدّ رایج و معتدل در
غزلیّات ایشان کاربرد یافته است .امّا از آنجا که شاعر در  582غزل ،خود را ملزم به رعایت یک نظم
ویژه در ابیات نموده(که در ادامه مشروحاً به آن میپردازیم) و تمام مصرعهای نخست و مصرع دوم
هر غزل را با یک حرف ثابت آغاز نموده است؛ یافتن واژههایی که همه با یک حرف خاص آغاز شوند،
وی را در برخی از حروف الفبا به بهره گیری از واژههای قاموسی ناچار ساخته است که هرچند از
روی اجبار امّا به لحاظ سبکی نوعی ضعف در سبک زبانی وی به شمار میرود .یعنی لغاتی با کاربردی
نادر که حتّی بعضی از آنها را تنها میتوان در فرهنگ لغت پیدا نمود .برخی از این واژههای غریب
األستعمال عبارتند از :ضریبت ،ظمآ،لبیب ،ژوله ،ژوژه وار ،ژون ،ژول ،ثعابین ،ذبول،
ذعاف،ژاغر،ژخ،ضفدع ،ظبوب،ژابیژ ،ژکفر....،
واژههای نخستین ابیات به ویژه در غزلیّاتی که ابیات آنها با حروف عربی
چون(ث،ح،ذ،ص،ض،ط،ظ،ع،غ) و یا حروف (ف،ق،ل،و) آغاز میشوند اغلب عربی و در غزلیّاتی که با
حروف فارسی(پ،ژ،چ) آغاز میشوند فارسی هستند .در غیر این موارد لغات عربی و فارسی از نوعی
اعتدال برخوردار است .در کنار لغات عربی ،گاه میرزا کاظم طبیب از جمالت عربی و اصطالحات و
شبه جملههای عربی نیز بهره میگیرد که بر جذّابیت اشعارش میافزاید:
أحســـَ نت یا حبیبی روحی لک النِّ ثار
ق )58(1گفتمش :مرح باً بک یا مهجَتی لدَ یک
جان اگر گردد تلف بئسَ المَکان نِعمَ القرار
ق )57(2پای ماندن نیست دیگر طاقتم گردیده طاق
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در قصاید و مسمّطها از سویی به سبب ماهیّت این نوع اشعار که لحنی فخیم و پر طمطراق دارند و
از سوی دیگر تعداد بیشتر ابیات و مناسب بودن واژههای عربی برای نشستن در جایگاه قافیه ،شمار
واژههای عربی بیشتر است .عالوه بر قوافی در دیگر واژههای ابیات قصاید و مسمّطها نیز شمار واژههای
عربی به نسبت غزلیّات بیشتر است.
به طور کلّی شمار لغات عربی در اشعار میرزا کاظم کم نیست؛ امّا در غزلیّات اغلب از نوعی است که
در زبان رایج بوده و شعر را به تکلّف نکشانیده است .در حالی که تکلّف و تصنّع حاصل از کاربرد
واژههای عربی در برخی از مسمّطها مشهود است .در میان واژههای مورد استفادۀ شاعر چند گروه از
لغات شاخصترند:
-1واژه ها و اصطالحات طبّی:
از آنجا که حرفۀ شاعر طبابت بوده ،بدیهی است که واژههای طبّی به شعر وی راه یافته باشد .نظیر:
بیمار ،عالج ،دوا ،حکیم ،جدوار ،مفرّح ،طبیب ،حنظل ،تریاق ،درد ،عارض ،مرض و...
غا )3(81محبّان دایماً پندم دهند از صبر در عشقت
کجا مخمور راح ع شق و دکّان دوایی را
غا )8(518ذات جنب آرد و ذات الرّیه و ذات الصّدر

چه مرضها که کند صاحب حرمان احداث

-2واژههای نجومی:
دانشهای طب و نجوم از زمانهای باستان تا چندین قرن پس از اسالم با هم پیوستگی داشتند و به
ویژه قبل از روزگار صفوی که هنوز آموزش دانش طب از تدریس دیگر دانشها جدا نشده بود ،حکیمان
جامع االطراف در همۀ علوم متبحّر بودند و یک طبیب برجسته منجّم خوبی هم بود و برعکس(.تاریخ
پزشکی کرمان ،ملک محمّدی 132:و )272در دیوان میرزا کاظم طبیب نیز گذشته از واژههای طبّی
و پزشکی که به تناسب حرفۀ اصلی شاعر در اشعارش راه یافته،کاربرد اصطالحات نجومی به ویژه
صورتها ی فلکی نیز که در مثنوی داستانی او نمود یافته است ،از دانش او در علم نجوم حکایت دارد.
شاهد مثال:
ق مر طـلـعـتـی مـیـبـر آواز کـرد
من( )559یکی زهره ســان رقص را ســاز کرد
551

ی کی نیــک ط ن بور را مشتت تری

ع طارد یکی ســــا خت انگشـــتری

یکی شــمســۀ شمس بر ســر زده

یکی چون ز حل حلقــه بر در زده

حســـود بذاختر چو مریخ شــــام

ز حســـرت گرف ته ره پشــــت بام

ســـخن چین و ن مّام با صـــد تعب

چه مار جدا گشـــ ته رأس و ذ نب

فلــک برّه م ی پخــت از ب هر خــان

م لک خوشتته میکو فت از بهر نان

ی کی ب هر گردانــدن چشـــم بــد

به ج نگ ا ندر آورده ثور و استتد
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-3واژهها و اصطالحات عامیانه
در ادامۀ زبان شعری سبک هندی که واژههای عامیانه را به وفور وارد حوزۀ شعر ساخت و موجبات
ابتذال زبان شعری را فراهم نمود ،در دیوان بصیر که یک شاعر بازگشتی محسوب میشود نیز گاه نفوذ
واژههای عامیانه را می بینیم که در مجموع بسامد چندانی ندارد و از آنجا که سبب سستی و فتور در
شعر شاعر نشده ،نمی تواند عیبی در سبک زبانی ایشان به شمار آید .بلکه کاربرد گاه گاه این قبیل
واژهها صمیمیت و لطف کالم وی را افزون ساخته است.
غا )9(553وای اگر فصل بهاران بخزم در کنجی
کنم از ع مّه [و]از خالو [و] از خاله حدیث
غا )1(553ول کنم صحبت أغیار و بگویم از یار
گویم از روی چو مه ،غبغب چون هاله حدیث
نکنم من دگر از جــادوی قت ـّالــه حــدیــث
غا )3(553وُخ وُخ از پیرزن حی له گر جادوگر
-4واژههای جدیدالورود و امروزی
با وجود آنکه شاعران سبک بازگشت کوشیدهاند تا اغلب از واژههای کهن که مورد استفادۀ گذشتگان
بوده استفاده نمایند ،امّا از زبان روزگار خود و واژههای تازه و جدیدالورود نیز متأثّر بودهاند .چرا که
قطع کامل پیوند با زبان روزگار برای ایشان میسّر نبوده است .شعر میرزا کاظم طبیب نیز از این
ویژگی برکنار نیست .این واژهها که در دیوان میرزا کاظم طبیب بسامد خیلی کمی دارند عبارتند از:
دموکرات ،توپ ،تفنگ ،قران،سرهنگ ،وزیر ،قانون...
بود با اشـــرار اندر جنگ فی اللّیل و النّهار
گاه با توپ و تفنگ و گه به شمشیر و خدنگ
ق)98(2
خون مخلوق خورد مفســـد خونخوار خبیث
غا )7(551قتــل یــک قوم روا دارنــد ب هر دو قران
ج)ویژگیهای دستوری شعر میرزا کاظم طبیب
از آنجا که سبک شعری میرزا کاظم به شیوۀ سبک بازگشت و مبتنی بر مختصّات سبکی سبک
خراسانی و عراقی است ،نشانه هایی از کاربرد اسم و فعل و حرف و قید به شیوۀ کهن در پاره ای از
ابیات به چشم میخورد .در زیر به نمونهای از این کاربردها اشاره میکنیم:
*کاربرد حروف اضافه ای چون ابَر و ابا و حرف اضافۀ متروک اندر
ظلم این قوم د غا تا ه مه جا خوا هد ر فت
ظاهر این خاک اَبَر باد فنا خواهد رفت
غا)5(73
بــه رفــعــت بــرآیــد اَ با مــهــر خــاور
ق )81(55به هرکس که شامل شود لطف خا صّش
خود کرد جا ا ندر تنم چون روح در پیکر مرا
غا )51(59شرط وفا از آن صنم بودی ب صیرا مردنم
*رای غیر مفعولی
غا)51(59
غا)51(91

شرط وفا از آن صنم بودی ب صیرا مردنم
چرخ گردد آن زمان ای ماه بر کام بصــیر
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خود کرد جا اندر تنم چون روح در پیکر مرا
در کنار اندر میان شــیخ [و] شــاب آیی مرا

*کاربرد حرف اضافۀ مضاعف
تب )1(8هر دنی طبعی چرا دارد کاله عزّ و جاه؟

هر غبی خویی چرا پوشد به تن بر این دثار؟

*نه به شکل نی
قع )1(9نی نی غلطم روز قیامت نه چنان ا ست

نی نی به خدا حالت محشر نه چنین است

ج

*به کاربردن قیود کهن چون اینک ،ایدون ،گفتی ،جملگی
غا )7(51ضرام مطبخ اگر الزم ا ست اینک ج سم

ز بهر تجربه یکســـر بســـوز ســـر تا پا
ج

و یا بزم منوچهر است و نوشد راح ریحانی

ق )1(53به بام چرخ پرچم کوفتی ایدون فریدونی
مث)85(8

زد ســـ موم ت یه شــــه بر کو فیــان

گــفــتــی آمــد بــرگ ریــزان خــزان

مت)3(8

هر دو عالم جملگی یک پرتو أنوار اوست

تابش ذرّات موجودات زآن روی نکوست

*فعل شد به معنی رفت
قــع )5(1ســاقی میار باده که فصــل بهار شــد

اای نک ب هار غصـــّه و غم آشـــ کار شــــد

ج

*ساخت فعل با همی و همین
ق)51(51
من()51

بگشود مرجان را همی تا گیردم جان را همی
دویـــد و بـــه دامـــان درآویـــخـــتـــش

نیجان که ایمان را همی برباید آن سیمین جبین
هــمــیــن از بصــــر اشــــک مــیریــخــتــش

*ی در آخر است و نیست
غا)5(59

شــوری دگر ای عاشــقان پیداســتی در ســر مرا

*اسم نکره با یکی و یکی-ی
شـــنیــدم یکی داســـتــان دلفروز
من()1

شـــوقی دگر ای عارفان بگذشـــت در خاطر مرا

که از دل زداید همه ســـوگ و ســـوز

*آوردن پیش جزء «ب» در اوّل انواع ماضی و «ی» در آخر فعل
هر که را دیدی نمودی قوّت و نیروی را
غا )8(59صولت شیری ز خورشیدم بدیدم زآنکه او
کاش بدانســـتمی که کرده شـــ فا عت
غا )8(19آیــۀ وحــدت گشــــوده بــاب تفضــــّل
-2-3-2محور محتوایی
در دیوان میرزا کاظم بیشترین بسامد موضوعی به اشعار مذهبی و آیینی که در موضوع مدح و منقبت
عمدتاً در قالب قصیده و مسمّط و در مضامین عاشورایی عمدتاً در دو نوع نوحه و تبرّی و اغلب قالبهای
غزل ،قصیده ،مسمّط و قالبهای ترکیبی بروز مییابند تعلّق دارد .عالوه بر اشعار آیینی که به لحاظ
موضوع بخش عمدۀ دیوان میرزا کاظم را در بر میگیرد ،اشعار عاشقانه و عارفانه در قالب غزل و شکوه
و شکایت از روزگار و مردم زمانه و در موارد نادری هزل و نیز داستان و مدح بزرگان و مرثیه از دیگر
موضوعات مورد توجّه میرزا کاظم در دیوان است.
الف)اشعار آیینی:

10

اشعار آیینی میرزا کاظم را میتوان به دو نوع تولّی و تبرّی تقسیم نمود .اشعار تولّی خود به دو دسته
قابل تقسیم بندی است -5:اشعاری در مدح و منقبت و مولودی پیامبر اکرم(ص) و ائمّۀ معصوم(ع)
 -8مراثی ،واقعات و نوحههایی در سوگ شهدای کربال .نوحه نوعی از مرثیههای مذهبی است که در
شمار ادب غنایی محسوب میشود و گاه محتوا و مضامین و آهنگهای ویژه به آن جنبۀ حماسی
میبخشد .رابطۀ مرثیه و نوحه عموم و خصوص من وجه است .یعنی هر نوحهای مرثیه است؛ امّا هر
مرثیهای نوحه نیست .همچنین مرثیه بین شیعیان و پیروان دیگر مذاهب مشترک است؛ در حالی که
نوحه مخصوص شیعیان و با باورهای مردم کوچه و بازار آمیخته شده است(.سوگ سرودههای
عاشورایی،رستگار فسایی« )1 :در اواخر دورۀ قاجار با استقبالی که مردم از این نوع شعر کردند ،به
تدریج گویندگان فراوان از افراد عادی با ذوق که بعضاً سواد هم نداشتند به سرودن نوحههای سینه
زنی روی آوردند که هرچند تا چندی قبول عام یافتند؛ امّا ارزش ادبی آنها ناچیز بود و بدین لحاظ
تعداد زیادی از آنها در بوتۀ فراموشی قرار گرفتند(».مرثیه سرایی و نوحه خوانی در دورۀ قاجار،آل
داود )587 :نوحه سرایی میرزا کاظم نیز مطابق با سلیقۀ دیگر نوحه سرایان عصر قاجار گاه از نظر
ظاهری ترکیبی از چند قالب شعری است و حتی گاه در چند وزن سروده شده است .این نوحهها
دارای بندی هستند که ظاهراً در مراسم عزاداری و نوحهخوانی توسّط مردم عزادار تکرار میشده است
و وزن عروضی آن غالباً با دیگر مصرعهای نوحه متفاوت است 213 .بیت از حجم دیوان میرزا کاظم
اختصاص به نوحه ها و مراثی عاشورایی دارد.
ب)تبرّی و هجو و هزل
میرزا کاظم طبیب در کنار سرودن نوحههای مذهبی و به اصطالح اشعار تولّی ،به سرودن اشعار تبرّی
که دربردارندۀ واژههای رکیک و هزلیّات میباشند نیز اهتمام ورزیده است .این بخش متشکّل از دو
قصیده و تعدادی قوالب فرعی نظیر مستزاد ترجیع و مسمّط و ترجیع بند است و مشتمل بر حدود
 899بیت میباشد.
-3-3-2محور ادبی
میرزا کاظم طبیب درکاربرد صنایع و زیباییهای ادبی دستی توانا داشته و به فراخور اشعار از انواع
آرایههای بیانی ،بدیع لفظی و معنوی در شعر خویش بهره جسته است .به سبب محدودیّت مقاله
برای آشنایی خوانندگان برخی از صنایعی را که از بسامد باالیی در دیوان شاعر برخوردارند با ذکر
شاهد مثال 5نقل میکنیم:
الف)صنایع بیانی:
 -1عالئم اختصاری در شواهد مثال عبارتند از :غا(غزل التزامی)،غ(غزل غیر التزامی) ،ق(قصیده) ،قع(قصیدۀ
ّ
مت(مسمط تضمینی).
عاشورایی) ،من(منظومۀ داستانی) ،مث(مثنوی)،
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-1تشبیه :از میان آرایههای بیانی تصویرسازیهای میرزا کاظم بر محور تشبیه استوار است .وی از
انواع تشبیهات (اضافۀ تشبیهی ،تشبیه مرکّب ،تشبیه مضمر و تفضیل) در اشعار خویش بهره گرفته
که اغلب آنها حسّیند.
داشت رخساری چو مه ،قدّی چو سرو باغْ روز
تمثــال رخش را نتوان کرد بــه خورشـــیـد
نــاگــه نــگــارم از در آمــد بــرون چــنــان

غا)8(15
غا)1(11
ق)7(7

شب بدیدم ب سته بر سرو خرامان آفتاب
کاو دور جهان گردد و او جان جهان است
خورشـــید زیر ابر کند صـــورت آشـــکار

در میان انواع تشبیهات بیشترین بسامد به اضافۀ تشبیهی اختصاص دارد .این تشبیهات همانگونه
که از اشعار سبک بازگشت انتظار میرود ،اغلب کلیشهای و قریبند؛ مانند :تیر غمزه ،کمند گیسو ،تیر
نگاه ،لب لعل ،چاه زنخدان ،تیر مژگان ،سنبل زلف ...و گاه جدیدتر و یا ساختۀ ذوق شاعرند؛ مانند:
یوسف طبع ،سمند بخت ،فرس وهم.
*ترکیبات تشبیهی
در برخی اشعار دیوان گاه به تشبیهاتی برمیخوریم که در قالب یک واژۀ مرکّب یا مشتق جلوهگر
شدهاند .واژهای که مرکّب از مشبّه و مشبّهٌ به و یا مشتق از مشبهٌ به و ادات تشبیه است .کاربرد این
گونه ترکیبات نیز در دیوان میرزا کاظم بسامد قابل توجّهی دارد .نظیر :بنین زهره جبین ،مهرو،
غول صورت ،کف دریا نوال ،پریچهره ،دلدار مه سیما ،دلبر مه لقا ،یوسف رخ ،آفتاب رو ،زلف
کمندآسا ،غبغب سیمسان ،ماهوشتان ،روبهوشتان ،بت عیّار وش
-2استعاره
پس از انواع تشبیه ،پرکاربردترین آرایۀ بیانی در دیوان میرزا کاظم طبیب استعاره میباشد و از میان
انواع استعاره بسامد استعارۀ مصرّحه بیشتر است.
غا)9(21
غا)1(31

لؤلؤ [و] گوهر و مرجان فراوانی داشـــت
آفتاب تم در پس ابر است و من در فرقتش

گفتم این فتنۀ جان و دل [و] آشــوب تن اســت
رعــدســــان نــالم چو ابر نوبهــاران الغیــاث

اغلب ا ستعارههای به کار رفته در دیوان از نوع قریب و کلی شهای ه ستند؛ مانند :م شک خطا،کمند
مشــــک فشــــان ،ســـ نبــل ،مشــــک چ ین ،ز ن ج یر(ز لف) ،کمــان ،ت یه دوتــا(ا برو) ،بــت
چ ین،گــل،صـــ نم،مــاه ،خورشــــیــد ،حوری ،پری ،گ ل بن ،مــا هتــاب( معشــــوق و م ح بوب)،
آفتاب،روز،آب(چهره)،نرگس بیمار ،نرگس،نور بادام ،آهو (چ شم) ،حقّۀ یاقوت،چ شمۀ پر انگبین ،درج
لعــل و در،کوثر،چشـــمــۀ آب حیــات (دهــان) ،لعــل،مرجــان،یــاقوت،لعــل بــدخشــــان(لــب)،درّ
ثمین،گوهر،لؤلؤ(دندان) ...و گاهی نیز اســـتعارههای جدیدی نظیر طوطیان هند جانان(ســـالکان)،
جدوار(خوش خلقی معشوق) به کار رفته است.
*استعارۀ مکنیّه:
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انواع استعارۀ مکنیه (تشخیص ،اضافی )...نیز در دیوان میرزا کاظم نمونه هایی دارد:
غا)1(89
غا)1(91

لــت طعــت ا غیــار [و] جور ر ق یبــان

صت ت با کــاش مــیــبــرد پــیــغــام مــا را

ثوابت ناظرند ای نازنین بر این دل مسکین

که اندر سینه سیّار است دل از اضطراب امشب

اضافی :عنان عطا -صید دل -ظهر فلک -بازیهای گردون -پود و تار عشق -تار و پود عمر-جام مالمت
-3کنایه
کنایه هم به تناسب گاه در برخی ابیات به کار رفته است .مانند:ساز چیزی را ساختن(آماده شدن)،
گرو بردن(پیروز شدن) ،قید چیزی را زدن(صرف نظر کردن) ،ژاژ گفتن(بیهوده گفتن) ،سر در گریبان
کشیدن(عزلت گرفتن) ،رخت بستن(سفر کردن)،سنگین دل(بی رحم) ،ده دله(بی وفا)...
غا)9(51

طبل پنهانی چرا باید زدن در کوی دوســـت؟

عشق از بام افکند خود طشت شیخ و شاب را

-4مجاز
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.
غا)9(99
غا)9(519

بکش پیاله که ایّام وصــل گشــت پدید
رنگ همۀ یاران چون ورد معصـــفر بود

گذشــت موســم شــیب[و] رســید گاه شــباب
بس ظلم [و] ســتم دیدند بس رنج و تعب باعث

ب)بدیع لفظی
واج آرایی ،تکرار ،تصدیر ،اعنات ،طرد و عکس از جمله صنایعی هستند که در دیوان بصیر نمونه هایی
دارند .شاعر از میان صنایع بدیع لفظی به موازنه و انواع جناس بیشتر توجّه نشان داده است.
-1جناس:
پرکاربردترین آرایۀ بدیع لفظی که به طور گسترده در کالم میرزا کاظم نمود یافته ،جناس است .میرزا
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:
غا)7(9
غا)2(511
قع)8(1
غا)1(9
غا)8(91

تَرک ه مه عالم پی وصــــل تو نمودم

تو تَرک کن ای تُرک من این خوی د غا را

خوار یم اگرچــه نزدش از خار رقیــب

گوییم ز گل ســـخن نه از خار حد یث

مطرب مزن در این دم بر تار چنگ چنگ

زآن رو که از مصـــی بت دل ها ف کار شـــد

تا تار نموده اســــت هوا را بـت چینم

تا تار ســـر ز لف دهــد بــاد صـــبــا را

چیســـت جز یاقوت تو قوت دل بیمار من

کــاش ب هر قوّت قلــب خراب آ یی مرا

-2موازنه
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نهاد تو همه جور و جفا ست در همه جا
روحم فنا شــود اگرش تو کنی غضــب

غا )5(51ضمیر من همه مهر و وفاست در همه وقت
غا )1(93جســـمم هبا شـــود اگرش تو کنی عتاب
ج)بدیع معنوی

انواع صنایع بدیع معنوی اعمّ از تجاهل العارف ،مراعات النّظیر ،تضاد ،پارادوکس ،حس آمیزی ،تلمیح،
انواع ایهام ،لف و نشر ،اعداد ،سیاقه االعداد ،تنسیق الصّفات ،حسن تعلیل و ...در اشعار میرزا کاظم
طبیب دیده میشود که برای نمونه به برخی از موارد یاد شده اشاره خواهیم کرد:
ایهام تناسب
ای تُرک من امروز بکن ترک جفــا را

غـــا )9(9تر کان خ طا راستتت ج فا پیشــــه ولیکن
غا )7(98آن عشوۀ شیرین چه شد ای خسرو خوبان؟

تا کار کنم یکســره چون کوهکن امشــب

پارادوکس
ضـــدّ یکدیگر نگردد جمع لیکن ماه من
ژرف اســـت بصـــیر بحر عشـــق جانان

غا)8(11
غــا)3(39

آب و آتش کرده یک جا جمع او بی ارت یاب
سوزیم در این بحر پس این نار ز چی ست؟

تجاهل العارف
پرنیان پوشـــیده بر تن یا تنش چون پرنیان؟
درج لعل اســـت و یا تنگ شـــکر یا مرجان؟

غــــا)1(38
غـــا)1(587

سیم را ماند به چ شمم بس که او سیمین بر ا ست
یــا نشــــا نی ز دهــانــت بــه گمــان می ـآیــد؟

حسن تعلیل
گرد ره تو گردد بر چشـــم ســـرمه او را
خوا ند به ســـر ســـرو به آوازۀ کوکوت

غــا )9(57ظ هر فلــک خ میــده دا نی ز چیســــت یــارا؟
غــا )1(29قمری به چمن قدّ تو دید[ه] اســـت از آن اســـت

تلمیح داستانی
غا )1(53غیور دلبر من افک ند به چاه ذقن

به آن کمند دو گیســـو هزار بیژن ها

ق )91(9نور تو تجلّی کن در نخلۀ سیناســت

آواز أ نا الل از آن نخلــه از آن بود

اقتباس و تلمیح به آیات و احادیث
غا )9(58سایه افکنده همای دلبر و گوید ألَ ست

کیست تا گوید جواب شاه خوبان را بَلَی
ج

غا )1(58سرّ کُنتُ کنزَ مخفی کرده اینک آشکار

پرتوافکن گشته هرجا تا که گردد مبتال؟

تناسب
غ)1(51
غ)2(1

آب وصلی کو؟ که خاکم را ز هجران باد برد

نار حرمان ســوختم تا اســتخوانم خاک شــد

به ا سب و رخ نتوان تاختن به وادی عشــق

که شهریار چو معشوق و حسن فرزین است
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 -4-2بررسی مهارتهای خاص شاعر و نیز نوآوری احتمالی او
چنانکه از مثالهای یاد شده برمیآید ،چیرگی میرزا کاظم طبیب در آفرینش هنری با استفاده از
صنایع بدیعی و بیانی به ویژه بهرهگیری از صنعت جناس ،موازنه ،ایهام تناسب و تشبیه بسیار قابل
توجّه است .وی هنرمندانه واژهها را در کنار هم مینشاند و حاصل این همنشینی ماهرانه ،بیتی است
که در آن واحد چندین صنعت هنری را در دل خود جای داده است .افزون بر این ،میرزا کاظم از آن
دست شاعرانی است که با وجود آنکه مانند دیگر شاعران همعصر خویش پیرو سبک بازگشت و
استفاده از مختصّات شعری پیشینیان در کالم خود میباشد ،از نوآوری نیز غافل نبوده است .این
نوآوری به طور ویژه در یکی از آرایههای بدیع لفظی یعنی صنعت اعنات یا التزام جلوهگر است .شاعر
در دستهای از غزلیّات خود نوع ویژه ای از التزام را به کار برده که به نظر میرسد خاصّ خود اوست.
شمس قیس رازی اعنات را چنین تعریف کرده است« :اعنات آن است که شاعر حرفی یا کلمهای که
التزام آن واجب نباشد التزام کند و در هر بیت یا مصراع مکرّر گرداند و شعراء عجم آن را لزوم ما
الیلزم خوانند( ».المعجم،شمس قیس رازی )821:میرزا کاظم طبیب یزدی در دستهای از غزلیّاتش
خود را ملزم به رعایت قواعدی خاص نموده است .وی برای سرودن این غزلها طرحی نو درانداخته
است و چنانکه گفته شد ،به نظر میرسد باید خود او را مبدع این نوع التزام بدانیم .در این طرح ابتدا
شاعر با نامگذاری نخستین بخش به باب األلف ،حرف پایانی ابیات غزلها را تعیین نموده است .خواه
قافیه به این حرف ختم شود و خواه ردیف .تمامی 95غزل نگاشته شده در این باب به حرف الف پایان
مییابند .سپس نخستین واژه های مصرعهای فرد و نیز مصرع دوم بیت اوّل در غزل اوّل این بخش را
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
استثنای دو غزل نه بیتی) مصرعها ی نخست هر غزل اختصاص به حرفی از حروف الفبا دارد .میرزا
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
نماند که رعایت این ال تزامها صرف نظر از جنبۀ زیباشناختی و بعد ادبی آن ،گاه شاعر را وادار به
کاربرد واژه هایی نموده که شاذّ و نادر و غریب االستعمالند و یا از نظر معنی با دیگر واژهها در محور
همنشینی سنخیّت ندارند .به عبارت دیگر کاربرد این نوع التزام شاعر را به گزینش واژههای قاموسی
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

متتتته من خوب میــدانی رموز دلربــایی را

متتتتبَر دل یا مَبر از ما طریق آشـــ نایی را

متتتتروّت نیســـت با یاران جفا و جور بی پایان

بیا ای تُرک من کن ترک رســـم خود نمایی را
گرفتارم چو کردی پیشـــه کردی بی وفایی را
زنــد هر دم رقیبم شـــکوۀ روز جــدایی را...

متتتتگر شــرط نکویی بی وفایی بود با عاشــق
متتترا گفتم زهجران میگدازی روز و شب بینم

نتیجه گیری:
میرزا کاظم طبیب یزدی متخلّص به بصیر شاعر و پزشک توانا امّا گمنام عصر قاجار از خاندان پرآوازۀ
حکیمان منسوب به حکیم نفیس بن عوض کرمانی طبیب برجستۀ قرن هشتم و نهم میباشد که در
طول چندین قرن تا به امروز چهره های فاخر علمی و ادبی زیادی از این خاندان برخاستهاند.
مشهورترین دانشمند خاندان حکیمان مرحوم ناظماألطبّاء و پس از ایشان فرزندشان مرحوم سعید
نفیسی است .میرزا کاظم طبیب وارث هردو دانش موروثی خاندان خویش یعنی پزشکی و ادب می
باشد .از ایشان دیوانی مشتمل بر بیش از چهار هزار بیت باقی است که بر مبنای تعداد ابیات به ترتیب
در قالب های غزل ،قصیده ،مثنوی ،مسمّط و نیز قالب های ترکیبی ،ترجیع بند و ترکیب بند و رباعی
سروده شده است .موضوع عمدۀ این دیوان اشعار آیینی است که در دو بخش تولّی( مدح و منقبت
ائمّه(ع) و مولودیه ،نوحهها و مراثی عاشورایی) و تبرّی تجلّی یافته است .پس از این موضوع ،عشق و
سپس دیگر موضوعات نظیر عرفان و شکوه از روزگار و مناجات و ...از موضوعات مورد توجّه شاعر
است .زبان شعری میرزا کاظم در مجموع اشعار ،ساده و سلیس و روان و صنایع بدیعی و بیانی به
وفور در اشعار ایشان کاربرد یافته است؛ بدون آنکه موجبات تکلّف کالم را فراهم سازد .همانطور که
مشاهده شد ،در غزلیّات میرزا کاظم شیوۀ شاعران سبک عراقی و در قصاید و منظومۀ داستانی ایشان
پیروی از شاعران سبک خراسانی مشهود است که با توجّه به این ویژگیها میتوان شعر میرزا کاظم
طبیب را در زمرۀ اشعار سبک بازگشت قلمداد نمود .ضمن اینکه در موضوعات شعری و برخی قالبهای
ترکیبی و صنایع شعری ،نوآوریهای نیز در شعر ایشان دیده میشود .نکتۀ قابل توجّه در دیوان بصیر
نوآوری ایشان در کاربرد نوعی التزام است که به احتمال زیاد خود مبدع آن میباشد.
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