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Abstract
Mirza Kazem Tabib Yazdi, was a significant but anonymous poet and physician of
Qajar Period and from the Hakiman Family of Kerman. He was also in the family
tree of the Nazem al-Atebba�
of Kerman. In 1214AS/1250AH, he was born in Yazd.
He passed his elementary level of education in Yazd and then moved to Isfahan to
further his education. As the number of physicians were quite few during the Qajar
Period, Mirza Kazem was ordered by the ruler of Yazd, Jalal aldole the son of Zal
alsoltan, to go to Abarkooh to practice medicine and to stay there for the rest of his
life. Eventually in the year 1304 HS/1343 HA he died with 90 years of age in
Abarkooh. Only one complete handwritten version and one half-complete
handwritten pre-version of Mirza Kazem Habib's Divan is available today. His Divan
has more than 4200 verses and has been written in Sonnet, ode, Masnavi, Msmt,
Tarji�band, Tarkib band, quatrains and sub forms like Mostazad and refrain
Mosammat and etc. In his poems he has selected the name "BASIR/Sage" for himself
as a pseudonym which has remained with his offspring as their family name in the
Pahlavi Period. Mirza Kazem is one of the innovative poets of the Qajar period. His
innovation is observed in the figurative literature and literary elements that he has
used from novel verbal commitment, which is also called Eltezam, E'nat or Lozoom
ma yalzam. In the book of Badi'(novelty) there has been only limited applicability of
this literature, while Eltezam is one of the poetic pleasures of poets and has various
applications. This literature has been used in Mirza Kazem's sonnets which seems
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that it could be assumed that he has been the founder of it, due to his massive use of
the literature.
In many of Badi' (novelty) Persian and Arabic books, paying attention to a
letter(s) or the sound before, the deletion of one or a few letters, or the repetition of
one or more words in a poem are examples of the application of Eltezam. Now, the
definition of this literature could be more than these uses. In fact, Eltezam in general
terms means the use of any kind of adverb which its use is not necessary and the poet
uses it for aesthetic creation and by committing him/herself to using it, makes his/her
own task difficult.
The eltezam used in Mirza Kazem Tabib's poetry seems to be a creation of his
own, which we have named Eghtezaye Darsadr. Using this literature gives the poem
a certain music, yet only in the beginning words. From among the 165 sonnets which
exist in Mirza Kazem Tabib Yazdi's Divan, 128 of them have been created with a
careful consideration of Eltezam, which have made a total of 1272 verses of the
Divan. The first commitment observed in these sonnets is their number of verses.
Mirza Kazem Tabib has written most sonnets in ten verses, in such way that in the
total of these sonnets only two of them have nine verses. Yet the commitment or
Eltezam which we are concerned with here is the commitment that the poet feels in
using a certain letter in a certain place of a verse. The poet seems to have attempted
to make such a collection but it has remained unfinished. In the first section of this
collection he has finished all verses of his sonnets with the first letter of the alphabet
and hence he has named this section as "Bab A". Then he has continued orderly, in
every sonnet of this section, he has considered a letter from the alphabet and has
begun the first and second verses of the poem with that very letter. In the following
sections, "Bab B", "Bab T" and "Bab C�,he does the same, and only after a few
sonnets from "Bab J" the collection is remained unfinished.
This literature, besides its aesthetic contribution and beauty that it has to the
poem, has a few disadvantages too such as the use of rare archaic words and
sometimes even changing the spelling of the words. Although these examples are the
result of the difficulty of the Elztezam literature, but it is also received as a kind of
frailty on the part of Mirza Kazem's poetry language. In general, as this special
Eltezam adds a new pleasure to the elements of poetry, it is very crucial to know.
Key words: Mirza Kazem Tabib Yazdi, Eltezam, Einat, Lozoum ma Yalzam
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التزامی نو در شعر میرزا کاظم طبیب یزدی
نازنین غفّاری ∗ ،محمّدصادق بصیری∗∗ و محمود مدبری

∗∗∗

چکیده
میرزا کاظم طبیب یزدی شاعر و طبیب برجسته امّاا مماااع عصار ااجاار از اانادام ن یماام کرماام و ماساوۀ باه شا ر
ناظماألطباء کرمانی است .دیوام شعر ایشام در االب نسخاۀ اطّی ماحصربهفردی در میام فرزندام و نوادماام وی باه یادماار
مانده است .در غزلیّات میرزا کاظم التزاع ویژهای به چشم میاورد که به نظر میرسد باید ااود او را مبادا ایان ناوا التازاع
دانست .التزاع ،اعاات یا لزوع ماالیلزع صاعتی از صاایع بدیع لفظی است که در کتب بدیعی تاها باه مصاادیم محادودی از م
اشاره شده است؛ درنالی که این صاعت در شمار تفاّنهای شاعرانه و دارای مصادیم متعدّدی است؛ از جملاۀ ایان مصاادیم،
التزاع بهکاررفته در غزلیّات میرزا کاظم است که در این نوشتار توصیف اواهد شد.
کلیدواژهها :میرزا کاظم طبیب یزدی ،التزاع ،اعاات ،لزوع ما الیلزع
 -1مقدّمه
میرزا کاظم طبیب یزدی شاعر و طبیبی است از ااندام ن یمام کرمام ماسوۀ به ن یم برهامالدّین نفیسبنعوض کرمانی طبیاب
برجستاۀ ارم نهم (روزمار تیموری) که تا امروز طبیبام ،دانشمادام و ادیبام برجستهای از این ااندام ،ازجمله مرنوع نااظماألطّبااء
کرمانی ،پا به عرصاۀ ظهور نهادهاند .میرزا کاظم طبیب به سبب کمبود پزشک در روزمار ااجار ناچار به زندمی در شهرستام ابرکوه
از توابع استام یزد مردید و به سبب ااامت در این ماطقاۀ کوچک ،اود و نسخاۀ اطّی ماحصربهفرد اشعارش در پرد امول باای
ماند و شهرت دراوری نیافت؛ امّا میراث اانوادمی او که در دو دانش پزش ی و ادۀ ت لّی یافته بود ،در همام محیط کوچک نیاز
از ایشام شخصیّتی بزرگ و نامدار ساات (بهرامی 208 :1383 ،و 210؛ میرزا رضی.)174 :1389 ،
دیوام میرزا کاظم طبیب در عصر ااجار که شعر و ادۀ فارسی مرفتار تقلید و ت رار و به اصاطحِ سابکشااسای م تاب
بازمشت شده بود ،سروده شد؛ امّا افزوم بر ویژمیها و مختصّات سبکهای پیشین که سبب میشود تا شاعر وی را در زمار
اشعار م تب بازمشت به شمار وریم ،نو وریهایی نیز دارد .تاها بعضی از شاعرام روزمار ااجار در پی نو وری بر مدند تا به
نوعی رایحه ای تازه در کالبد شعر ساتی فارسی بدماد .میرزا کاظم ی ی از این شاعرام نو ور است .این نو وری در محور ادبی
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و ناظر به کاربرد نوا ااصی از صاایع بدیع لفظی است که التزاع یا اعاات اوانده میشود .در کتب بدیعی تاها به چاد مصداق
التزاع پردااته شده است؛ نال ن ه التزاع نوعی تفاّن ادبی به شمار می ید و میتواناد مصاادیم دیگاری نیاز داشاته باشاد .از
جملاۀ این مصادیم ،التزاع ویژ بهکاررفته در شعر میرزا کاظم طبیب یزدی است .در این نوشتار ،پس از معرفی اجماالی میارزا
کاظم طبیب یزدی و دیوام بهجامانده از ایشام ،به تعریف التزاع و انواا م و نیز تبیین این نوا التزاع ااص اواهیم پرداات.
 -1-1پیشینـۀ تحقیق
دربار التزاع و انواا م افزوم بر کتب بدیعی متقدّع و متأاّر که مابع ذکر تعاریف در پژوهش ناضر است ،تحقیم مفصّلی
در کتاۀ تفاّن ادبی در شعر فارسی اثر اای ماوچهر دانشپژوه با عاوام «اعاات» صورت مرفته است که مایتواناد پیشایاهای
برای مبانث نظری این پژوهش محسوۀ شود.
ضرورت تحقیق
نوا ویژ التزاع به کاررفته در دیوام میرزا کاظم طبیب (تا ن ا که نگارناده اطّاحا دارد) تااکاوم در شاعر شااعری دیگار
ص التازاع در
مشاهده نشده است و میتوام م را به عاوام نوا جدیادی از التازاع معرفای کارد .ضامن ایا اه ایان ناوا ااا ّ
تکنسخاۀ موجود از دیوام شاعر که به تازمی به الم نگارنده تصحیح شده است ،دیده شده و میرزا کاظم طبیب نیز باا وجاود
انتساۀ به ااندانی برجسته در تاریخ به سبب س ونت در ماطقهای کوچک چاام که باید شاااتهشده نیست.
 -2بحث
 -2-1شرح حال میرزا کاظم طبیب یزدی
ناج میرزا کاظم طبیب یزدی ،فرزند میرزا زینالعابدین فرزند میرزا ابوالقاسم فرزند میرزا سعید فرزند محمّدکاظم فرزند میارزا
ابوالقاسم فرزند محمّدکاظم فرزند میرزا سعید شریف فرزند برهامالادّین نفایس فرزناد عاوض ماساوۀ باه ن ایم کرماانی،
فیلسوف و شاعر نامدار اواار ااجار ،در سال 1214ش1250/ق در یزد دیده به جهام مشود .تحصیحت مقادّماتی را در مولاد
اود مذراند و برای ت میل معلومات به اصفهام رفت .از ن ا که در عصر ااجار تعداد پزش ام اندک بود ،میرزا کاظم به اجبار
ناکم یزد جحلالدّوله فرزند ظلّالسّلطام عازع ابرکوه مردید و در ن ا به مداوای بیمارام مشغول شد .ماازل شخصای وی در
ن م درمانگاه و بیمارستانی بود که بیمارام پس از مراجعه به پزشک و استفاده از داروهاایی کاه ااود طبیاب برایشاام تهیاه
میکرد ،در ن ا استرانت میکردند و پس از بهبودی با پرداات هزیاهای ناچیز به عاوام نمّ ویزیت میرفتاد.
میرزا کاظم طبیب در ابرکوه ازدواج کرد و ناصل این ازدواج فرزندام زیادی بود که معروفترین نها ناج میارزا نساین
اا طبیب است .میرزا کاظم در امور ایریه و بهویژه واف و روضهاوانی برای نضرت اماع نسین (ا) نیاز دساتی داشات و
سالها مراسم روضهاوانی در مازل ایشام برمزار میشد که به روضاۀ بصیریها شهرت داشت .میرزا کاظم طبیب در پزشا ی
و داروسازی و نیز علوع الزماۀ م از ابیل میاهشااسی ،زمینشااسی و جانورشااسی مهارت ویژهای داشت و به شهادت پیارام
اوع بسیاری بیماریهای صعبالعحج را به اوبی درمام می نمود و در ان اع جرّانای باه سابک اادیم تبحّار داشات .ایشاام
سران اع به سال 1304ش1343/ق در سنّ  90سالگی در ابرکوه بدرود نیات مفت و در امامزاده انماد ایان شاهر باه اااک
سپرده شد (ناجیزاده میمادی315-6 :1392 ،؛ کاظمیای.)981/2 :1382 ،
 -2-1-1دیوان اشعار
از دیوام اشعار میرزا کاظم طبیب تاها یک نسخاۀ دستنویس شاعر (شامل پاکنویس و نیاز پایشناویس براای اشاعار)
موجود است که در بین فرزندام و نوادمام ایشام محفوظ مانده است .این دیاوام مشاتمل بار 4200بیات شاعر اسات کاه در
االبهای غزل ،اصیده ،مثاوی ،مسمّط ،ترجیعباد ،ترکیبباد ،رباعی و االبهای فرعی نظیر مستزاد و مسمّط ترجیعای و ...باه
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نظم در مده است .شاعر در اشعار این دیوام «بصیر» تخلّص نموده و همین تخلّص ،شهرت اانوادمی فرزندام ایشام در عصر
پهلوی را رام زده است .نگارند این سطور نسخاۀ بهجامانده از میرزا کاظم را اایراً تصحیح کرده و مقالاۀ پیش رو مزارشای
از نو وری بدیعی شاعر در این دیوام است .پیش از معرفی این نو وری که از نوا التزاع است ،ابتدا تعاریف صااعت التازاع در
ماابع مختلف فارسی و عربی از نظر مذرانده میشود:
التزام
اعاات ،تضییم ،تشدید ،التزاع ،لزوع ماالیلزع ،ملزوع و تضمین اسامی مختلف یک صاعت شعری اسات کاه در کتااۀهاای
بدیع فارسی و عربی در شمار محسّاات بدیع لفظی معرفی شده است.
 -2-2-1التزام در منابع بدیعی فارسی
دانشمادام بحغت فارسی اغلب از یک ،دو یا هر سه عاوام التزاع ،اعاات و لزوع ما الیلزع ناع بردهاند و مؤلّف انوارالبحغه،
عحوه بر این اسامی به دو ناع تضمین و تشدید و جرجانی به تضییم و تشدید اشاره دارند (مازندرانی368 :1376 ،؛ جرجاانی،
 .)14/1 :1370تعریف تخصّصی این رایه در اصطحِ علم بدیع در اکثر کتب بدیعی اصوصاً ثار معاصارام اغلاب نااظر باه
کاربرد م در ارتباط با دانش عروض و اافیه است.
برای مثال صانب «معالمالبحغه» صاعت لزوع ماالیلزع یا اعاات را از جملاۀ صاایع بدیع لفظی باه شامار ورده و از یاک
مصداق کاربرد این صاعت در علم اافیه برای تعریف م استفاده کرده است :از جملاۀ محسّاات لفظی ،لازوع مااالیلزع یاا اعااات
است «و م عبارت است از ایا ه مت لّم ابل از نرف روی در اوافی ابیات یا ابل از نرفی که باه مازلااۀ نارف روی اسات در
فواصل فقرات ،نرفی یا نرکتی را التزاع کاد؛ یعای ت رار م را در ار ابیات و فقرات بر اود ملزع نمایاد در ناالتی کاه وردم
م واجب نباشد و بدوم م س ع و اافیه تماع باشد» (رجایی .)268 :1353 ،همچااین اسات تعریاف اطیاب ازویاای (عرفاام،
.)44 :1379
مرنوع همایی نیز در تعریف اود از صاعت اعاات چاین میموید« :اعاات که م را لزوع ما الیلزع و التزاع نیاز مایمویااد م
است که شاعر یا نویساده به اصد رایش کحع یا هارنمایی ،وردم نرفی یاا کلماهای را ملتازع شاود کاه در اصال الزع نباشاد؛
چاامکه مثحً کلماۀ ملشن را به التزاع نرف «ش» با روشن ،جوشن اافیه کااد  ...و همچاام اود را مقیّد کاد که لفا مایال را باا
التزاع دو نرف الف و یاء با امثال شمایل ،نمایل ،متمایل اافیه سازد و نال ن ه رعایت ایان ناروف واجاب نیسات» (هماایی،
.)74/1 :1363
دکتر سیروس شمیسا افزوم بر تعریفی که در کتاۀ شاایی با عروض و اافیه ارائه کرده است و اعاات را در اصطحِ اافیه
م میداند که « شاعر عحوه بر هماهاگی و تااظر ه ای اافیه ،هماهاگی و تااظر ه ا یا ه اهای ماابال را نیاز رعایات کااد»
(شمیسا ،)127 :1389 ،در کتاۀ نگاهی تازه به بدیع از مصداق دیگری برای تعریف این صاعت اساتفاده کارده اسات .ایشاام
التزاع یا اعاات را از فروا روش ت رار و جزو صاایع بدیع لفظی به شمار ورده ،در تعریف م مینویسد« :در هار مصاراا یاا
بیت شعر کلمهای را ت رار کااد» (همو.)84 :1383 ،
هرچاد دایر شمول تعریف صاعت التزاع (یا اسامی دیگر م) در برای دیگر از کتب بدیعی بهویژه ثار متقدّمام مستردهتر
به نظر میرسد ،مثالی که در اکثر این کتب برای روشنتر شدم ماهیّت این صاعت ورده شده ،عمادتاً بار کااربرد م در علام
اافیه داللت میکاد .ذکر شواهد مثال بهکاررفته در اکثر کتب بدیعی ،اذهام را متوجه نوا ااصای از التازاع کارده و از وساعت
شمول این صاعت کاسته است؛ ماناد تعاریف زیر:
رادویانی مفته است :اعاات « م بود که شاعر و دبیر ت لّفی کااد اندر نظم و نثر چیزی را که بر وی نبود چاان ه نرفای را
نگاه دارند اندر اوافی» و مثالهایی که همه مبیّن التزاع در اافیه است (رادویانی.)36 :1362 ،
رشید وطواط نیز تعریفی مشابه رادویانی از اعاات یا لزوع ما ال یلزع ارائه میکاد (وطواط.)26 :1362 ،
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جرجانی ضمن تعریف اعاات ،نذف نرف یا نروفی ااص از کحع را هم از مصادیم این صاعت برمیشمرد (جرجانی،
.)14/1 :1370
شمس ایس رازی ایدی را به تعاریف یادشده میافزاید و معتقد است :التزاع نرف یا کلمهای که التزاع م واجاب نیسات
باید در هر بیت یا مصراا م رّر شود (شمس ایس.)284 :1360،
ماناد او مؤلّف «جواهرالبحغه» هم بر این باور است که در رعایت نرف پیش از روی یا فاصله باید «در دو بیت یا بیشاتر
در نظم و در دو فاصله بیشتر از نثر به این عمل التزاع داشته باشیم  ...ماهی اواات لزوع ما الیلزع در بیش از یک نرف رعایت
میشود» (هاشمی )398 :1390 ،و به اول مؤلّف ابداالبدایع« ،ماه این رعایت ماتهی به ی ای از ت ایسایات شاود؛ چاان اه در
یاۀ فامّاالیَتیمَ فَح تَقهر وَ امّاالسّائِلَ فح تَاهَر» (شمسالعلماء مرمانی.)80 :1377 ،
تعریف مؤلّف انوارالبحغه و درراالدۀ هم چیز جدیدی به تعاریف یادشده نمیافزاید (مازنادرانی368 :1376 ،؛ ق اولای،
بیتا.)24/1 :
 -2-2-2التزام در منابع بدیعی عربی
امر ماابع عربی نیز دیده شود ،نچه از تعاریف و مثالهای التزاع ناصل میشود ،چیزی جز کااربرد م در اافیاه نخواهاد
بود .اعاات نامی است که اطحق م به این صاعت شعری به ابن معتز ماسوۀ است« :و مِن اِعااتِالشّاعر نَفسَاه فِایالقَاوافِی و
تَ َلّفه مِن ذلک ما لَیسَ لَه» .در کتاۀهای بدیع اصطحِ لزوع ما ال یلزع نسبت به اعاات شایعتر است (مطلاوۀ ،بایتاا-150 :
 )149ابن مالک ،مصری ،نموی ،سیوطی و مدنی نیز این صاعت را التزاع نامیدهاند (همام .)173 :اکاوم تعاریف ارائاهشاده از
التزاع در کتب عربی مرور میشود:
ابن اثیر لزوع ما ال یلزع را م میداند که مؤلّف نچه الزع نیست ،یعای ناروف ابال از روی در شاعر یاا ناروف ابال از
فاصله در نثر ،را التزاع نماید و در تعریف م مفته است :وَ هُوَ مِن أَشَمّ هذه الصَّااعه مَاذهَباً وَ أبعَادَها مَسالَ اً (نصاار:1999 ،
148/1؛ مطلوۀ ،بیتا.)150/1 :
علوی در تعریف این صاعت که م را اعاات نیز نامیده ،مفته است :نویساده نرف یا نرکات مخصاوص ابال از روی را
ملزع شود (نصار149/1 :1999 ،؛ مطلوۀ ،بیتا .)150/1 :
به عقید ابنمالک در التزاع عدعت لّف پسادیده است .بدام سبب که بر ااتدار شاعر یا نویساده داللت دارد (مطلوۀ ،بیتا:
 )150و تعریف مصری و نموی و سیوطی نزدیک به این تعریف است (همام150 :؛ درویش.)407/5 :1415 ،
در دیگر ثار بدیعی نظیر رسالاۀ بیام بدیع و کشّاف اصطحناتالفاوم نیز تعاریفی مشابه از التزاع ارائه شده است (موسوی
فادرس ی162 :1381 ،؛ تهانوی ،بیتا.)471/1 :
چاان ه مشاهده شد ،در برای تعاریف دانشمادام بحغت عرۀ از التزاع ،براحف دانشمادام فارسای ایاد «عادع ت لّاف»
دیده میشود .مویا لزوع ما الیلزع در کحع متقدّمین فصحای عرۀ بدوم تعمّد بوده و به همینجهت سخن نام االی از ت لّف
و تصاّع است؛ امّا اغلب متأاّرین التزاع را به اصد به رخ کشیدم ادرتشام در نظم و نشام دادم اناطۀ فراوام اود بر واژماام
به کار مرفتهاند؛ نظیر ابوالعحء معرّی که دیوانی تحت عاوام اللّزومیات سروده است (عتیم ،بیتا236 :؛ نصار.)149/1 :1999 ،
 -2-2-3انواع و مصادیق التزام در منابع فارسی و عربی
با تفحّص در ثار یادشد فارسی میتوام دو نوا التزاع را تبیین کرد .التزاع در نرف و نرکت (رعایت نرف یا نروف یا
نرکت پیش از روی در اافیه ،نذف نرف یا نروفی از مفتار) و التزاع در کلمه که از میام متقدّمین ،واع کاشفی و جرجانی
به این انواا تصریح کردهاند .شمس فخری نیز در معیار جمالی بین اعاات و ملزوع تفاوت اایل شده و م را در دو عاوام جدا
ورده است .به مفتاۀ وی اعاات ،التزاع نرف و ملزوع التزاع کلمه است (مظاهری و دیگرام)199 :1385 ،
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از میام معاصرام نیز استاد همایی افزوم بر مصادیم یادشده ذواافیتین ،تشریع (توشیح یا توأع) ،ذوبحرین و توشیح را هام
از انواا التزاع اوانده است .دکتر شمیسا ذواافیتین را از فروا التزاع در اافیاه باه شامار ورده (شمیساا )131 :1389 ،و ااای
شیرازی در مقالاۀ اود ،التزاع در نرف را به دو نوا واج رایی و واجزدایی (همام نذف) تقسیم کرده است .اای دانشپاژوه
اعاات را در شمار تفاّنهای شاعرانه المداد کرده و معتقد است که هرجا شاعر اود را به دشواری اف اد و اود را باه ایادی
ویژه مقیّد نماید که رعایت م از ضروریّات شعر نیست ،از فروا التزاع است .نگاه با توجّه به این تعریف ،عحوه بار رعایات
نرف ابل از روی یا ردف و نذف یک یا چاد نرف الفبا در نثر یا نظم و ت رار یک یا چااد کلماه در شاعر ،اناواا تفاّااات
شاعرانه در شعر متقدّمام و متأاّرام را التزاع یا اعاات به شمار ورده است؛ ازجمله سرودم شعر به پارسی سره ،به کاار باردم
اصطحنات ویژ یک نرفه در شعر ،سرودم اصید تماع مطلع ،سرودم رباعی با کلمات بیربط ،به کار بردم کاف تحبیاب در
هماۀ مصراهای شعر ،سرودم شعر ذوبحرین ،سرودم شعر بینقطه ،سرودم شعر مربّع ،شعر پیوسته یا ماثور ،شعر بیمعای و..
که دراشعار تاریخ ادبیّات فارسی نمونههایی دارد (دانشپژوه.)270-309 :1381 ،
در ماابع عربی نیز عحوه بر التزاع در اافیه به دو نوا مست لب (التزاع در س ع) و تعشیر اشاره شده است کاه باه صااعت
تعشیر در ادامه اواهیم پرداات (مطلوۀ ،بیتا618/1 :؛ سرور.)104/2 :1429 ،
 -2-2-4مصادیق التزام بر اساس تعریف عامّ آن
با توجّه به ااتحفاتی که در کحع متقدّمام و معاصرام در مورد تعریف التزاع یا اعاات به عاوام یک صاعت بادیعی وجاود
دارد ،به نظر میرسد بهتر است در انتخاۀ شواهد مثال این رایه بر همام معاای لغوی واژه ت یه کایم .امر بخواهیم از م موا
تعاریف و تعابیر یادشده ،یک تعریف و تقسیمبادی جامع از التزاع و انواا م ارائه کایم ،باید بگوییم :هرجا که شاعر به ماظاور
هارنمایی و رایش کحع بر اود سخت مرفت و اود را ملزع به رعایت امری نمود که الزامی نیست و صرفاً بار ادبیّات ماتن
میافزاید ،اعمّ از کاربرد نظمی ویژه ،ت رار واژهای ااص و  ...م را از فروا صاعت التزاع به شمار وریم.
التزاع در معاای عاع یک صاعت بدیع لفظی است که در م شاعر (یا نویساده) به اصد هارنمایی و زیباسازی کحع ،اود را
موظّف و ملزع به کاربرد و رعایت چیزی میکاد که ضروری نیست و رعایتن ردم م ادشهای به پی ر شعر وارد نمیکااد.
از این ماظر ،این صاعت لزوع ما الیلزع نیز اوانده میشود .اعاات ناع دیگر این صاعت شعری اسات و اطاحق ایان نااع از م
روست که شاعر با رعایت این التزاع اود را به دشواری میاف اد و زادی اود را در شعر سلب میکاد .بااابراین ،نمایتاوام
دامااۀ این صاعت بدیعی را محدود کرد و چارچوۀ ااصّی برای انواا م ارائه کرد .هرچاد التزاع در معااای اااص کلماه ˚
چاان ه مشاهده شد -بیشتر به رعایت نرف یا نروف یا نرکت پیش از روی و نیز ت رار یک یا چاد کلماۀ اااص در تمااع
ابیات یک شعر اطحق میمردد .همامطور که اای دانش پژوه میموید :اعاات و لزوع ما الیلزع «را نمیتوام ماحصر به ت ارار
یک نرف یا یک کلمه در ادبیّات دانست ،بل ه میتوام مفت که هرمونه اید غیرالزع که شاعر اود را به م مقیّد کاد ،ناوعی
اعاات است» (دانشپژوه.)270 :1381 ،
عحوه بر مصادیقی که مرنوع همایی ،اای دانشپژوه و دیگرام در شمار التزاع برشمردهاند ،میتوام تفاّاات دیگاری نظیار
موارد زیر را هم در شمار التزاع المداد کرد.
٭سرودن شعر با تعداد ابیات مشخّص

ماه شاعر اود را ملزع میسازد که اشعاری در یک االب ویژه با تعداد ابیات ی سام بسراید .در غزلیّات میرزا کاظم طبیاب
یزدی نیز این نوا التزاع به کار رفته است؛ به طوری که از م موا  127غازل کامال کاه میارزا کااظم تصامیم داشاته باا نهاا
م موعهسازی کاد و التزاع محور بحث این مقاله را در نها رعایت کرده است ،تعداد  125غزل دهبیتی هستاد.
٭قلب کامل

م است که «تماع واکهای یک جمله یا عبارت اابلوارونهکردم باشاد» ماناد بیت زیر از ادیب نطازی:
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ز نطاااز مااد رااات ااارد مااا ز نطاااز

ز نطااااازع ز نطااااازع ز نطااااازع ز نطاااااز
(شمیسا)73 :1383 ،

٭ذولغتین
کحع به مونهای باشد که «هم به فارسی اوانده شود و هم به عربی معای داشته باشد» ،ماناد:
باااااااد جاااااااانی جااااااام بهاااااااری

ۀ رواناااااااای ساااااااادّ اااااااااراری

که معاای م به عربی این است :دلم تباه شد؛ میاه اوشبوی سیاه شد؛ بازمشت از من سخن مفات؛ راع و اارار مارا ساد
کرد (همام.)95 :
�ملمّع
رشید وطواط در تعریف ملمّع چاین مفته است« :این صاعت چاام باشد که یک مصراا تازی و ی ی پارسی و روا بود کاه
یک بیت تازی و ی ی پارسی و یا دو بیت تازی و دو پارسی و یا ده بیت تازی و ده پارسای بیاورناد» (وطاواط)63: 1362 ،؛
ماناد شعر زیر از سعدی:
سَاال المَصااانِع رکباااً تهاایم فِاای الفَلَااواتِ

تو اادر ۀ چاه دانای کاه در کااار فراتای

شبم به روی تو روز است و دیدهها به تو روشان

وَ إم هَ َا ارتَ ساااواء عَشا ایَّتی وَ غَا اداتی
(همایی)147 :1363 ،

٭مقطّع
در این صاعت «عبارتی ورند از نروف غیراابلاتّصال و امر نرفی اابلاتّصال هم در ار کلماات باشاد مااافی نیسات»
(شمسالعلماء مرمانی)326 :1377،؛ ماناد این شعر از رشید وطواط:
تااااا دل ماااان هااااوای جانااااام کاااارد

شااااادع از لهاااااو و شاااااادمانی فااااارد

دلدار

زرد

زار

و

زردع

ز

درد

م

درد

دلدار

زار

دارد

و

(وطواط)63-4 :1362 ،
٭واسعالشّفتین
یعای «نروف شعر به مونهای باشد که به هاگاع ارائت شعر همواره یا غالباً لبها باز باشد و به هم نرسد .ماناد تماع ابیات
اصید مسعود سعد با مطلع:
ای ذر تااااو یافتااااه از غالیااااه چااااادر

انااادر دل عشّااااق زده اسااات ذرت ذر
(شمیسا)94 :1383 ،

٭واصلالشّفتین
م است که «بسامد واکهای لبی(مثحً میم) زیاد باشد؛ به نحوی که به هاگاع ارائت شعر لبها غالباً بسته باشاد»؛ ماناد این
بیت ناف که در مصراا اوّل نروف به مونهای است که لبها هاگاع اواندم باز است؛ امّاا در مصاراا دوع لابهاا بساته و
هاگاع ارائت شعر نالت بوسه به اود میمیرند:
چشمم از یااهدارام ااط و ااالش مشات

لاابم از بوسااهربایااام باار و دوشااش باااد
(همان ا)

٭رقطا:
در کلمات شعر یک نرف نقطهدار و نرف بعد بدوم نقطه باشد .ماناد این مصرا از وطواط:
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غمااااااااز شااااااااوخ م صااااااااام

اساااااته باااااههااااازل جاااااام مااااان
(شمیسا95 :1383،؛ وطواط)66 :1362 ،

٭خیفا:
م است که «یک کلمه تماماً ماقوط و یک کلمه تماماً بدوم نقطه باشد» (شمیسا)95 :1383 ،؛ ماناد:
زیااان عاااالم شاااذ تاااو ببخشاااش ماااال

تیاااااز او زیاااااات ممالاااااک شاااااد
(وطواط)67 :1362 ،

٭جامعالحروف
وردم تماع نروف الفبا در شعر است؛ ماناد بیت زیر از لطفاهلل نیشابوری:
اثاااار وصااااف غاااام عشاااام اطاااات

ندهاااد نااا ّ کسااای جاااز باااه ضاااحل
(شمیسا)94 :1383 ،

٭فوقالنّقاط و تحتالنّقاط
کلمات به مونهای انتخاۀ شوند که هماۀ نقطههای کحع در باال یا همه در پایین ارار میرد (همام.)95 :
٭اقتفای در صدر بیت
این نوا التزاع همام التزاع بهکاررفته در شعر میرزا کاظم طبیب یزدی است که در این نوشتار محور معرفی و بررسی است.
عحوه بر موارد یادشده ،محسّاات دیگری نیز هستاد که شاعر به اصد هارنمایی در شعر اعمال میکاد و میتوام نها را نیز
ضمن مصادیم التزاع در معاای عاع م برشمرد.
 -2-3اقتفای درصدر نوع تازۀ التزام حروف در غزلیّات میرزا کاظم طبیب
میرزا کاظم طبیب یزدی در غزلیات اویش التزامی به کار بسته است که سبب ای اد موسیقی کااری در شعر میشاود؛ امّاا
در واژمام نخستین.
از م موا  165غزلی که در دیوام میرزا کاظم طبیب یزدی وجاود دارد 128 ،غازل باا رعایات التزامای اااص باه نظام
در مدهاند .این غزلیّات در م موا  1272بیت از دیوام شاعر را تش یل میدهاد .نخستین تعمّد و التزامی که در این غزلیّات به
چشم میاورد ،تعداد ابیات غزلهاست؛ چاان ه مفته شد ،میرزا کاظم طبیب اکثریّت اریب به اتّفاق غزلها را در ده بیات باه
رشتاۀ نظم کشیده است؛ به طوری که از م موا این غزلیّات تاها دو غزل نه بیت دارند .امّا التزامی که مورد بحث ماا در ایان
نوشتار است ،تعمّد شاعر در استفاده از یک نرف ااص م هم در جایگاهی ااص از بیت است.
این نوا ااصّ التزاع تا جایی که نویساده اطّحا دارد تاکاوم در هیچ دیوانی به چشم نخورده و میتوام میرزا کاظم طبیاب
را مبدا م به شمار ورد.
در این غزلیّات شاعر اصد م موعهسازی داشته است؛ امّا به سبب دشواری رعایات التازاع ،محادودیت واژماام و شااید
نیافتن فرصت ،توفیم اتماع م را نیافته است .به همین سبب این م موعه پس از سرودم چاد باۀ ناتماع رها میشاود .شااعر
باۀ اول را باۀااللف نامیده و این بدام معااست که نرف پایانی ابیات در  31غزل نگاشته شده در این باۀ الف است .نگااه
به ترتیب ،نخستین واژمام مصراهای اوّل و نیز مصرا دوع بیت اوّل را با نرفی از نروف الفبا غاز میکاد .در ایان غازلهاا
رایش ااتفای صدر ابیات بدین ش ل است:
*.............................................

*.............................................

*............................................

................................................
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................................................

*............................................

چاان ه مشاهده میشود ،اینمونه رایش ماناد رایش اوافی پایانی غزل است؛ امّا به ش ل مع اوس .در هار بااۀ از ایان
م موعه واژمام مصراهای نخست غزل اوّل و مصرا دوع بیت اوّل ،همه با الف غاز میشوند ،همین واژمام در غزل دوع باا
نرف ۀ ،غزل سوع با نرف ت غاز میشود و به همین ترتیب غاز ابیات مصراهای اوّل و مصرا دوع بیت اوّل از هر غزل
با نرفی از نروف الفبا صورت مرفته است .برای نمونه ،غزل نخست از باۀااللف چاین است:
ای دوست! ز ما از چه بُری مهر و وفاا را

آار باه اادا تارک نماا جاور و جفاا را

آم روز کااه دیاادع رخ زیبااای تااو مفااتم:

دل از مااان دلاااداده میاااازار اااادا را!

از بس که دویدع پی وصل تو به هار کاوی

مم کردهاع ای یار! چو ماویی سار و پاا را

اف ااان نظااار مرنمتااای ساااوی مااان زار

شه را چه زیام مار نظاری کارد مادا را

آمااااد جاااام دادم در راه تاااو هساااتم،

ماار باار ماان ممااااع پسااادی تااو فاااا را

ای م که پسادی به اسایرت ساتم و ظلام!

مویاااا ن اااای بااایم دمااار روز جااازا را

آم کس کاه کااد در افسای مارف مرفتاار،

از او ن اااد ماااع دماار شااور و نااوا را

الّااا تااو کااه هاار صااید کااه در باااد در ری

مااویی کااه م ااش نالااه ،فروباااد صاادا را

افسوس! که شد عمر [و] ندیادع ز ن ویاام

رنم و کرمی ،مهر [و] وفا ،صادق و صافا را

افتاااد راه تااو بصاایر اساات چااو ااااکی

بر باد دهی مر باه ی ای لحظاه تاو ماا را

غزل یازدهم از باۀااللف که ااتفای صدر م با نرف ز صورت مرفته چاین است:
ز در در مااد و ماااهم سااحع کاارد ماارا

ز راه لطااف و کاارع انتااراع کاارد ماارا

ز هی کارع! کاه شاهی بار مادا ساحع کااد

کااه سااربلاد باار ااااصّ و عاااع کاارد ماارا

غااام ز راه کااارع

که شهد ناۀ ز انساام باه کااع کارد مارا

زمااام تاگاادلی رفاات و ماااه عاایش رسااید

کااه شهسااوار ماان ایاااک غااحع کاارد ماارا

ز جااور م باات ساایمین رمیااده بااودع ماان

بااه یااک توجّااه یااک لحظااه راع کاارد ماارا

زیاده کرد به من صبح [و] شااع انساام را

ندیم الوت اود صابح و شااع کارد مارا

زبااام عااذر ناادارع کااه یااار شااد ساااای

ماای رهیاام مااروّق بااه جاااع کاارد ماارا

زدی باااه بااااال ماااه ساااتین و دامااان را

که ساق و سااعد سایمین تمااع کارد مارا

زیام نمیکاد مکس که جور دوست کشید

که من کشیدع و ااوۀ اهتمااع کارد مارا

زالل عشم بااوش ای بصایر! و دع درکاش

کااه دور از باار دلباار کااحع کاارد ماارا

زدود از دل مااان زنا ا

ن تاۀ دراور توجه م است که ترتیب الفبایی بهکاررفته در واژمام نخست مصراهای اوّل و مصرا دوع بیت اوّل غزلها،
بر مباای نروف الفبای عربی است و پس از اتماع  28غزل ،سه غزل به ترتیب با نروف(پ) (چ) (ژ) غاز مای شاود؛ مانااد
غزل زیر از باۀااللف با ااتفای درصدر بر مباای نرف پ:
پـاکباز این جهام مشتم چو دیادع م پاری را

پـرده ی سو کرد و ظاهر کرد رسام ساانری را

پـس ازاین دیگر چه سازع چوم نه سیمم هست نه زر

جام و ایمانش دهم ،شااید نراناد مشاتری را

پـــاره سااازد پاارد ااّاااد را بااا یااک اشاااره

رااه سازد از دو غمزه پستاۀ هار شا ّری را

پـایتا سر م روسحرو فنّ[و]جادو هسات کاارش

بسته او از هر ی ی بر پشت دست سامری را
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پـند نایوشد ،کشد هر عاشقی را باا دو نرباه

تیر مژمام ،تیز ابارو ،پیشاه کارده کاافری را

پـر ز موهر کرده دُرج لعال و مویاد :ایان دهاانم

بسته در هرجا ز مرجانش دکاام ماوهری را

پـیشتر ز م دع که بیاادش ،ربایاد دل ز ماردع

از ک ا مواته یا رۀ! چاین افساوم ماری را !

هوس ظلمو عتااۀ و دل ش ساتن

کرده در جاع هاوا جاور و جفاا و دلباری را

پـیر باودع ،از نظار کارد او جاوامبخات و جاوانم

از نگاااهی کاارد بااا مااا مع ااز پیغمبااری را

پـیش هار نااهال راز دل م ان افشاا بصایرا!

مر غمی رخ داد ،نازد اهال دل بار داوری را

پـاته در دی

در رسم الخطّ ادیم کاف و ماف از نظر ش ل نگارشی تفاوتی با هم نداشتهاند .در غزلی که ابیات م با نرف کااف غااز
میشود ،واژمام نخستین برای ابیات در ش ل امحیی با کاف نوشته شدهاند ،امّا اوانش نها با ماف است.
گـل من جلاوه دهاد صاورت و رعااایی را

کـــرده دیااوانگی اع پیشااه و شاایدایی را

کـاش! یک بار دمر مهار و وفاا پیشاه کااد

بااا فاارااش چااه تااوام کاارد شاا یبایی را

کـــاسااهمااردام همااه محفاال رناادام باشااد

میپساادد باه ااود او طعااه و رساوایی را

گـفاتم :ای دلبار فتّاام! مارو انادر هماهجاا

نپساااادند کساااام دلبااار هااار جاااایی را

گـفت من مهارع[و] بایسات بتاابم هماهجاا

روز روشاان چااه کااام موشاااۀ تاهااایی را

کـیست اورشید چو من ماوی ز رو دور کاام

چیست مه من چو دهم عرضاۀ زیباایی را !

کـار مان دلباری و فتااه بارانگیختن اسات

نگاااذاریم باااه عشّااااق تااان ساااایی را

کـافری پیشاۀ من ،تلخ سخن ااوی مان اسات

تااا م ااام کااس ن اااد دکّاااۀ نلااوایی را

گـوش بر نرف رایبام مده و دلخوش باش

کاااه باااه ماااا داده اااادا دیاااد بیااااایی را

کـــوری دیااد أغیااار بااه دل ااویی یااار

ای بصاااایرا! بفرسااااتم دل سااااودایی را

پس از پایام باۀااللف ،شاعر باۀالباء و باۀالتاء و باۀالثاء را نیز به طور کامل و به همین شیوه میسراید .نااع بااۀ باه
نرف پایانی ابیات غزلهای نگاشته شده در م اشاره دارد؛ اواه م نرف در پایام اافیه باشد ،اواه در پایام ردیف و در هار
باۀ  31غزل ،هر کداع به ترتیب با نرفی از نروف الفبا غاز میشاوند؛ مانااد غازل زیار از بااۀالبااء کاه واژماام نخسات
مصراهای مورد نظر با نرف دال غاز شدهاند:
دوش ماهم رخ نمود و مشت تاباام فتااۀ

دور کرد از روی میسو ،شاد نمایاام فتااۀ

داشت راساری چو مه ،ادّی چو سرو بااف روز

شب بدیدع بساته بار سارو اراماام فتااۀ

در وثاام ماده ،باشسات و برااع برمرفات

در شب تاریک دیادع مان دراشاام فتااۀ

دلبریها کرد و دل را بارد و رخ پوشاید و رفات

ه! از م ساعت که از ما کارد پاهاام فتااۀ

دیدع او را جعد هادو مرد رخ مفتم :ز چیست

مفااات :در بااااف ارع دارد نگهباااام فتااااۀ

دور بااادا! چشاام بااد از فتاااۀ ماااه ماان

از فلک افتد امار باشاد بادین ساام ،فتااۀ

دی مگر اورشید نُسن از ماه من دزدیاده باود!

ز ن ه ماهم مشت ظاهر ،شد هراسام فتااۀ

داد دادِ دلبری با نُسن اندر وصال و مفات:

نه سری دارد در این میدام نه ساامام فتااۀ

درک دناادانش نمااودع از تبسّاام ،دیاادمی

درّ و موهر داشت در لعال بداشاام فتااۀ

دلخوری از چه بصیر! از بی ن اابیّ نگاار

اوش بود در چشم نِربا فاش[و] عریام فتااۀ

و ماناد غزل زیر از باۀالثاء که ااتفای درصدر م بر مباای نرف سین است:
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ســـعاای کااردیم بساای در طلااب یااار عبااث

سـود [و] سارمایه بادادیم باه أغیاار عباث

ســـوی ملاازار کشاایدیم أثاااثی چااو هاازار

رنااب بساایار کشاایدیم ز هاار اااار عبااث

ســـیااااۀ اااود هاادف تیاار محماات کااردیم

زامها ااورده از م تارک کمانادار عباث

ســـرو نوااسااتهای بااود و ماااش امااریوار

طااوف م ساارو نمااودیم چااه بساایار عبااث

ســـااااتم در ره او عماار مرانمایااه تماااع

ناظاال ه اار چشاایدع پاای دیاادار عبااث

بر شیشاۀ دل زد ،چاو دلام را برباود

دل بااادادیم باااه م یاااار دل زار عباااث

سـیری از جام تو ن یما! که باه ناماه دادی

دل اوم مشاته باه م نارمس بیماار عباث

سـوات پروانه صفت ،جام همه از پا تا سر

پااایش شااامع رخ م دلبااار عیّاااار عباااث

ســـیاارت مااردع کاماال نبااود عشاام م اااز

عشاام ورزیاادم بااا هاار باات م ّااار عبااث

سـراوش از عشم نقیقی است بصیر اندر شب

ورنه کی اواند سحر این همه اشعار عباث

سـن

امّا باۀال یم تاها مشتمل بر سه غزل کامل است که در متن پاکنویس نیز نوشته نشاده و در نسخااۀ پایشناویس شااعر
م توۀ است .از غزل چهارع (نرف ث) نیز تاها چهار بیت موجود است.
ای جام! تو را که مفت که بر سر مذار تاج

از عاشقام بگیار دل و دیان و جاام ااراج

آن ا که تاات توسن نُسان تاو بای دریاز

بگرفتااای از تمااااع ن ویاااام الااام بااااج

از موش تا به غبغب و مردم إلای باه دوش

از سیاه تا به ناف بلور اسات یاا کاه عااج !

افسوس از این جمال و از این نسن و اطّ[و] ااال

بااا عاشااقام اااویش نمااایی هماای ل اااج

افتااااد هاااردو از پاااا از نسااارت اااادت

اندر چمان امار ماذری پاای سارو و کااج

آم دع که طرف باف ارامای باه پاای سارو،

از بهاار پااای بااوس تااو یااد بااه إعوجاااج

افتااد اماار مااذار تااو در مساا د الحااراع،

رو از ن ااار بتابااااد ی بااااره ااااوع نااااج

آار ناه مان ز ه ار تاو ای مااه! در تابم !

یک لحظه کن تابم را از عاّااۀ لاب عاحج

این چشم[و] چهره و لب و دندام که دادهای

از کااام لعاال و مااوهر بااازار اااود رواج

آیااد پاای اریاادم هریااک از ایاان سااه چااار

دارد طماااع بصااایر کاااه رد باااه ازدواج

این م موعه از غزل چهارع باۀال یم ناتماع میماند.
 -2-3-1صنعت تعشیر التزامی شبیه به اقتفای درصدر
چاامکه مفته شد ،به انتمال زیاد مبدا این صاعت میرزا کاظم یزدی است .نگارنده ضمن تفحّص در کتب بادیعی عربای
در دسترس در ی ی از ثار به صاعتی براورد که تا ندودی شبیه به التزاع میرزا کاظم طبیب است .این صاعت تعشیر ناع دارد
و در علم بدیع «نوعی از لزوع ما الیلزع است که شاعر اصیدهای مشتمل بر ده بیت بسراید و در هر بیت ابتدا به نرف روی را
التزاع کاد .در این صورت نرف اول بیت و نرف ار م با هم ی سام است .بدام سبب که این اصایده از ده بیات تشا یل
یافته به م تعشیر میمویاد» (سرور.)104/1 :1429 ،
این صاعت از م جهت به التزاع مورد بحث در این نوشتار شباهت دارد که در تعشیر هم افزوم بر ایا ه هر شاعر دهبیتای
است ،نوعی ااتفای درصدر مشاهده میشود و در م هماۀ مصراهای نخست با نرفی ی سام غاز شادهاناد .امّاا دو صااعت
یادشده وجوه ااتحفی نیز با هم دارند .در این صاعت نرفی از ابتدا به روی در مصرا دوع بیت اوّل به میام نیاماده اسات .از
سویی ،نرف روی مباای ااتفای درصدر ارار مرفته است .نال ن ه در التزاع مورد نظر در این نوشتار به ترتیب هار کاداع از
نروف الفبا مباای ااتفای درصدر ارار میمیرند؛ م هم در بابی ااص که در ترتیب ابواۀ هم ترتیاب ناروف الفباا رعایات
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میشود؛ هرچاد م موعهسازی شاعر ناتماع مانده است .مسلّم نیست که یا میرزا کاظم در باه کاار باردم ااتفاای درصادر از
وجود چاین صاعتی ماه بوده است یا نه.
 -2-3-2معایب این نوع التزام
کاربست هر نوا التزاع در کاار زیبایی و جلوهای که به اثر ادبی میبخشد ،معایبی نیز به دنبال دارد .به طور کلّای هار ناوا
التزاع ،نگارش را هم در نظم و هم در نثر از نالت عادی و طبیعی اارج کرده ،دشواریهایی را به م تحمیل میکااد .بادیهی
است که التزاع یادشده در شعر میرزا کاظم طبیب نیز شاعر را در تاگاا و زادی او را تحت الشّعاا ارار داده اسات .مااه شااعر
وادار به کاربرد واژمانی شده که شاذّ و نادر و غریباالستعمالاند یا از نظر معای با واژمام دیگر در محور هماشیای سااخیت
ندارند و این مورد را میتوام در شمار ایراد سب ی شاعر که ناشی از دشواری التزاع است ،المداد کرد .از ن ا که شاعر در این
 128غزل ،اود را ملزع به رعایت یک نظم ویژه در ابیات کرده است ،یافتن واژمانی که همه با یک نرف ااص غاز شوند،
وی را در برای از نروف الفبا نامزیر به بهرهمیری از واژمام ااموسی سوق داده است که نوعی ضعف در سبک زبانی وی به
شمار میرود؛ یعای واژمانی با کاربردی نادر که نتّی بعضی از نها را تاها میتوام در فرها

لغت پیادا کارد .براای از ایان

واژمام غریباألستعمال عبارت اند از :ضریبت ،ظمآ ،لبیب ،ژوله ،ژوژه ،ژوم ،ژول ،ثعابین ،ذبول ،ذعااف ،ژاغار ،ژخ ،ضافدا،
ژابیژ ،ژکفر....،
برای نمونه در غزل زیر از باۀالباء که نرف التزاع شده در م نرف عربی ذال است ،شاعر ناچار به کاربرد واژمام عربی
و ماه دشوار در ابتدای ابیات شده است:
ِراا و أرْش به سر مای زنایم همچاو ذبااۀ

ذبااااۀوار تأسّاااف ااااوریم از هااار بااااۀ

ذُبول عارض جسمم شده است و تن کاهید

ز بس که هست در ایان شاهر ن تاه دام کمیااۀ

ذایااره ای کااه ماارا بااود از کمااال و هااار

چه ساود مشاته باه چشام مخالفاانم ذاۀ

ذریعهای که مرا هست در جهاام یاک چیاز

تاااوکّلی باااودع بااار مسااابّباألساااباۀ

ذُعاف مایاارع از دسات هار دنای طبعای

چه چاره چون ه ز اایار نیسات بااد نااۀ

ذکاوت من و این الم همچاو هماب رَعااا

ک است میل مل و باف [و] رود و چا [و] رباۀ

ذُکااور الاام مرفتاااد جملااه اااوی إناااث

ایال دیگرشام نیست غیر اوردم[و] اواۀ

ذباایح بهتاار از ایاان زناادمیّ در ایاان شااهر

اتیل اوشتر از این ناکسام عتااۀ و اطااۀ

ذفیاااف ماااردع دوم همّااات نفااااقانگیاااز

نه اوف روز جزاشام به دل نه یوع نسااۀ

ذِئااااۀوار هماااه در پااای مرسااااه غَااااَم

بصاایر! تاارس چااو اغااااع از مرساااه ذئاااۀ

میرزا کاظم در غزل زیر نیز برای واژمام کم استعمال را در صدر ابیات نشانده است:
ژولیاادمی مااوی تااو ای یااار! ز چیساات

ژکّ تااو بااه ایاان یااار وفااادار ز چیساات

ژرفاای تااو بااه ف اار و رفتااه از تاان طاااات

ای یااار! بگااو کااه صاابر بساایار ز چیساات

ژدوار عااحج ناایش اااورده اساات؛ ولاای

پاایش غاامه اارکشااته جَاادوار ز چیساات

ژالاااه چ اااد از چهااار مااال در ملشااان

اااوی باار رخ م ملاابن بیمااار ز چیساات

ژاژ اسااات کاااحع دشاااماام در نااام ماااا

ای دوست! بگو موش به أغیاار ز چیسات

ژَخّ مااان بیااااوا باااه موشااات نرساااد

عاشاام بااه جفااا بگااو ساازاوار ز چیساات

ژابیااژ چ ااد ز چشاام چااوم هیاازع تاار

با دیده بگاو کاه اشاک اونباار ز چیسات

ژوژی شاااده دل ز طعااان تیااار أعاااداء

از سااایاه بپااارس ه شااارربار ز چیسااات
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ژرف اساات بصاایر! بحاار عشاام جانااام

سوزیم در این بحر ،پس این نار ز چیسات

ژَکفَاار بایااد مرفاات و صاابر از غاام دوساات

عاشاام بااه ره عشاام سااب بار ز چیساات

هرچاد به ندرت ،ماه شاعر برای بیروم مدم از این تاگاا ناچار به تصرّف در شا ل امحیای واژه شاده اسات؛ مانااد واژ
صیقل که شاعر نامزیر م را با سین نوشته است:
ســـلطااام غضااافر فاار ،شاهاشااه اژدر در

یعای شه دین نیدر کز اادق [و] ایبار جسات

سـامام یهودام را او بی سار و ساامام کارد

برکاد در از ایبر باا پا ااۀ ااود بش سات

سـیقل زده چوم تیغش بیاروم ز نیااع ماد،

زن یر عااد [و] کفر از ساطوت او بُگسَسْات

سـهل است شها! بر من مر یک نظر اندازی

بیچاره بصیر ایاک دل از غم ه رت اَسْات

با این همه ،در دورهای که ت رار اصول و فاوم سبکهای ادبی مذشته و تقلیاد از شااعرام دو سابک بازرگ اراساانی و
عراای بر فضای شعر و ادۀ سایه اف اده و راه را بر هرمونه نو وری بسته بود ،معدودی از شااعرام در راه ای ااد ناو وری و
تاوّا ماع برداشتاد و میرزا کاظم طبیب یزدی از جملاۀ این شاعرام نو ور است کاه ناو وری وی در کااربرد ناوا ویاژهای از
صاایع بدیعی در نوا اود دراور تحسین است و برمی تازه به م موعاۀ صاایع ادبی فارسی میافزاید.
 -3نتیجه
در دور ااجار که بازمشت به اصول و فاوم ناکم بر اشعار سبک اراسانی و عراای محک عمل شاعرام ارار مرفته باود و از
دیوام اغلب شاعرام این عصر ،صدای سخاورام برجستاۀ پیشین به موش میرسید ،معدودی از شاعرام برای ای ااد تااوّا در
شعر و دمیدم رونی تازه به کالبد شعر ساّتی فارسی ،دست به نو وریهایی زدند .عدّهای در بُعد ظاهری شعر دمرمونیهاایی
ای اد کردند و در ساات اوالب تازه پیشگاع شدند؛ عدّهای مضامین و محتوا را با تأثّر از شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهاگی
تغییر دادند و برای هم به نو وری در سطح ادبی شعر همّت مماشتاد .التزاع یا اعاات یا لزوع ما الیلزع صااعتی اسات کاه در
اغلب کتب بدیع فارسی و عربی به چاد مصداق محدود م نظیر رعایت نرف یا نروف یا نرکت پیش از روی ،نذف یاک
یا چاد نرف از کحع ،ت رار یک یا چاد کلمه در سطح شعر اشاره شده است؛ نال ن ه تعریف این صاعت میتواند مصادیقی
فراتر از این چاد مورد داشته باشد .باابراین ،میتوام التزاع را در معاای عاع عبارت دانست از هرمونه ایدی که کااربرد م الزع
نیست و شاعر به اصد هارنمایی ،م را در شعر به کار میبادد و با مقیّد سااتن اود به م التزاع ،به سختی میافتد.
التزامی را که در شعر میرزا کاظم طبیب دیده میشود و به انتمال زیاد مبدا م اود اوست ،ااتفای در صدر نامیدهایم .شااعر
در  128غزل که بهجز دو غزل نه بیتی بقیه مشتمل بر ده بیت هستاد ،اصد م موعهسازی داشته که موفّم به اتماع م نشده اسات.
وی در این م موعه ،باۀ نخست را بر مباای نرف اوّل الفبا باۀااللف نامیده است و هماۀ غزلها در این بااۀ باه نارف الاف
اتم میشوند .اواه الف نرف روی باشد ،اواه نرف الحاای و اواه نرف پایانی ردیف .نگاه به ترتیاب در هار غازل از ایان
باۀ نرفی از نروف الفبا را در نظر میمیرد و مصراهای اوّل و مصرا دوع از بیت اوّل را با م نرف غاز میکاد .در باۀالبااء،
باۀالتّاء و باۀالثّاء نیز به همینترتیب است؛ امّا پس از چاد غزل از باۀال یم م موعه ناتماع رها میشود.
این صاعت در کاار زیبایی و جلوهای که به شعر میبخشد ،معایبی نیز دارد؛ چراکاه رعایات م ،زادی شااعر در انتخااۀ
واژمام را تحتالشّعاا ارار داده و او را در چهارچوبی ااص محصور میمرداند .از ن ا که شاعر برای رعایات التازاع ناچاار
است از واژمانی در صدر بیت بهره میرد که با یک نرف ااص غاز شدهاند و شمار اینمونه واژمام در برای نروف الفباء
محدود است ،ماه شاعر نامزیر به کاربرد واژمام نادر ،غریباالستعمال و به اصطحِ ااموسی و نتّی ماه ناچار به تصارّف در
ش ل امحیی واژه شده است .هرچاد این موارد ناشی از دشواری صاعت التزاع است ،نوعی ضعف در محور زیانی شعر میارزا
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کاظم به شمار می ید .در م موا این التزاع ویژه ،از ن ا که تفاّای جدید به صاایع شعری مایافزایاد ،ناایز اهمیات اسات و
میتوام م را از بُعد موسیقایی نیز بررسی کرد.
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