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1. Introduction 

The purpose of this research is the study of the character, position and 

style of Molla Ghasem Mashadi in his divan. Although there are several 

poets and works of art in Indian literary style of Persian literature, which still 

have not been investigated, a survey on Molla Ghasem Mashadi’s character 

and poetry is of a great importance. Molla Ghasem demonstrates the 

characteristics of Indian literary style in such a way that his divan may be 

called the paradigm of Indian style. Images of his poetry are made of several 

layers and are the appearance of the artistic imagery. He compounds his 

thoughts with precise imagination and leaves the readers in a labyrinth of 

them. Molla Ghasem is also the missing link between his pupil, Bidel, and 

his master, Saib Tabrizi. A survey on his divan makes the university 

students, scholars and ordinary readers of literature familiar with this 

litterateur, and make them enjoy his poetry. 

 

2. Methodology 

     In this survey which is conveyed based on laboratory data and fulfilled by 

a descriptive comparative analysis method, after introducing the character 

and the divan of Molla Ghasem, which is important because of its 

unfamiliarity, we will discussed the poetry style of this Indian style poet. 
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These studies are held based on Karl Vossler and his clientele in stylistics. 

To Vossler poetry and the language of it is the same thing and literariness of 

a literary text is important. Up to him, a stylist scholar should care about 

affection parameters as well as the structure of the poem. This way, all the 

language characteristics (as an expression tool) are studied and the era of the 

survey is vast enough. In this paper, based on Vossler’s method, the scholar 

focuses on the text itself and tries to find out the rules governing the course 

which causes the elements and linguistic pattern make the meaning and 

aesthetic effect. Accordingly, the objective stylistics is maintained. (Abrams, 

2008, P. 434) thus, firstly the formalistic factors are discussed and then 

linguistic features and the formation of side, inner and semantic harmony 

beside the compound-making, contents, imagery and affection of Ghasem’s 

poems are studied. 

 

3. Discussion  

After the erroneous imperfect lithography printout of Divan of Ghasem, 

the dumb, in India (1877) this is for the first time that it is completely and 

correctly printed in Iran containing about three thousands verses in five 

sections which are “speech’s home” with four hundreds sonnets, “the chain 

of flame” with one hundred and seventy five semi-sonnets, “sight’s wing” 

with thirty four quatrains, “silence’s pupil” with six couplets, and “the arrow 

of sigh” with sixty eight frequently strong mono-verses. Ghasem’s poetry is 

temporally and characteristically in the range of Indian poetry style. 

Considering the outer music of the poems, his quatrains, couplets and mono-

verses form only five percent of Ghasem’s divan and all the rest ninety five 

percent is formed by his sonnets and semi-sonnets. With a frequency rate of 

22%, the most common rhythm of the sonnets and semi-sonnets of 

Ghasem’s poems is Ramal- Mosadath- Mahzoof. In Ghasem’s divan the 

most important point about side music and rhyme is repetition. All the verbal 

and semantic technics form the inner harmony of a poem. (Shafie Kadkani, 

1997, P. 296) Ghasem Mashadi uses the poetry technics to increase the 
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aesthetic features of his words. As we already said about his verbal technics 

and rhyme, repetition is the most efficient tool of the poet, but it is limited to 

the rhyme. Tarsi, as a Persian poetry technic, needs the poet’s mind to be 

well musical, and at the same time, caring about the meaning not to be 

sacrificed. Ghasem Mashadi in his poetry has fulfilled this difficult duty very 

carefully. He knows the semantic technics, like simile, metaphor and 

proportionality…, as well verbal ones and utilizes them in their proper cases. 

Ghasem’s poetic language comprises innovations which bedights his poetry 

with his noble signature. Using slang words, colloquial expressions and 

folksy thoughts in poems are Ghasem’s another lingual characteristic in his 

Indian literary style. Imagination and precise thoughts are of semantic 

properties of his poems. Ghasem’s rare ability in creating images is obvious 

through his divan entirely, but the same point has been the cause of his 

poetry being condemned to obscurity and ambiguity. In most of his works 

the evidences of an earthly love are apparent. The mad Ghasem has criticizes 

himself so many times and these self-criticisms are both about his mental-

psychic and corporal situation. 

 

4. Conclusion 

Molla Ghasem Mashadi, known as 'dumb', is an able 19th century poet 

whose birthday and death time are not so clear and like so many of other 

Safavid poets is unknown in Persian literature. He makes poems in Indian 

poetry style and successfully utilizes the facilities of the style to improve his 

poetry. He was a pupil of Saib Tabrizi and has attended his presence in 

Isfahan, while the similarities between his and Bidel’s poetry make his 

literary impression on Bidel believable. His divan consists of more than 

three thousands verses in sonnet, semi-sonnet, quatrain, couplet and mono-

verse forms. Sonnets and semi-sonnets, which cover the ninety five percent 

of his divan are composed in different rhythms. Rhyme and rows which 

fulfill the side music of Ghasem’s poems has characteristics that make his 

works of art particular. Several evidences show that he overuses repetition 
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technic for making the rhymes, so that it seems to be out of his weakness in 

word knowledge. Ghasem shows fondness to poetic rows and rarely makes 

poems without them. Rows of his poems are in 45% of case a verb,in 30% a 

noun or a noun-ending one, and in 25% of his verses a letter or a letter-

ending row. Molla Ghasem’s poetry is free of overusing of literary technics, 

while he often utilizes the verbal and semantic ones. Repetition is not limited 

to the rhyme and is his very frequent literary device. As other Indian style 

poems, exaggerating similes and metaphors are very abundant in Ghasem’s 

poetry. Other devices like allegory, proportional similarity and paradox are 

affluent in his poems as well. Among his narrative exemplum, references to 

Leyli & Majnoon, Khidr & the life spring, Solomon and his ring and his vast 

kingdom are respectively the most frequent subjects that Ghasem’s narrative 

exemplum are based on. Ghasem’s literary language is specific. Utilizing 

slang words, colloquial expressions and folksy thoughts, awesome words, 

frequent allusion, motif-like possessives should be added to the stylistics of 

this poet. Imagery and precise thoughts are so deep in his poetry that causes 

his impeachment to ambiguity. At the same time, focusing on his poetry and 

finding out the image which has been imagined by the poet, Acquits him of 

that. The subject of love is much an earthly one in his poetry, while the 

evidences of a spiritual love are found as well. One of Ghasem’s poetry 

specifications is auto-criticism. Auto-criticisms of Ghasem are mainly 

focused on his character, and the reader can understand his sad spirit and 

growing weakness in his body. 

Key words: Molla Mohammad Ghasem , Divan of Ghasem the dumb, 

Indian style. 
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 چکيده

حلقۀ واسطۀ  معروف به دیوانه، شاعر اوایل سدۀ یازدهم، مالّمحمّدقاسم مشهدی،     
دیوان  وست.امفقود، میان صائب تبریزی، استاد مستقیم او، و بیدل دهلوی، شاگرد مکتب 

 ت: خانۀر اسهزار بیت، شامل پنج دفتمالّقاسم که اخیرای تصحیح و منتشر شده، حاوی سه
 ها(وبیتیشی)دشاگرد خامو ،اه)رباعیّات(بال نگ ،ها(وارهسلسلۀ شعله)غزل ،سخن)غزلیّات(

شهدی، های سبکی قاسم مۀ اصلی این پژوهش، تعیین ویژگیمسئلناو  آه)مفردات(. و 
شناس بانویژه، آرای کارل فوسلر، محقّق و زهمدرن، ب شناسیمبتنی بر نظریّات سبک

ۀ اشتن همدظر نر معاصر آلمانی است. نزد فوسلر بررسی کاربرد زبان در ادبیّات باید با د
تر تردهشناسی بسیار گسها در سبکرو دامنۀ بررسیخصوصیّات زبان صورت بپهیرد. از این
ر منظ کردند. مطالعۀ سبک قاسم ازگرایان معرفی میاز آن  یزی خواهد بود که شکل

وجب مدهد، تری از سبک دورۀ او را نشان میکه جزئیّات دقیقآرای فوسلر عالوه بر آن
له ز جمای شاعری است که پیونددهندۀ دو نسل از شاعران سبک هندی است. قاسم معرّف

ایی که بزارهاخوبی در  کرده و از ههای بالقوّۀ سبک هندی را بشاعرانی است که ظرفیّت
که در دام آن نیکی استفاده کرده است. او بدوندهد، بهاین سبک در اختیار شاعر قرار می

 های او بدیعوسیقی لفظی و معنوی بهرۀ فراوان برده و تصویرسازیزدگی بیفتد، از مصنعت
قد ر، به نش شعو استوار است. عشق در شعر قاسم بیشتر جنبۀ زمینی دارد و در اثنای سرای

 خویشتن از مناظر روحی و جسمی عالقه نشان داده است.
 مالّمحمّدقاسم مشهدی، دیوان قاسم دیوانه، سبک هندی.کليدی: های واژه
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 مقدّمه  .1
نیان، ز پیشیلید اآمیز شاعران بر تقپس از دورۀ تیموریان که در آن، بر اثر ت کید افراط

رای . شعشعر فارسی د ار رکود و رخوت شده بود، روحی تازه در کالبد شعر دمیده شد
العملی کسعواقع، خود، سبکی را پدید آوردند که در دورۀ صفوی با استفاده از خالقّیت

صویر ، خلق تمعروف شد« سبک هندی»هنجار پیشین بود. در این شیوۀ نوین که به نسبت به 
یوۀ نو ین شهای بدیع، جایگاه مهمّی داشت. شاعران متعدّدی طبع خویش را در او مضمون

زیور ز هم به ها تا به امروآزمودند و در نتیجه، آثار فراوانی تولید شد که بسیاری از آن
 اند. ن نشدهتصحیح، شرح و نشر مزی

 ووصیف تای و به روش تحلیل، های کتابخانههدف از تحقیق حاضر که بر مبنای داده
شهدی سم مشود، مطالعۀ شخصّیت، جایگاه و خصوصای، سبک مالّقاگاهی مقایسه انجام می

 است. نویسی و منتشر شدهدر دیوان اوست که اخیرای تصحیح، مقدمه
ا اند، امّشدهنو آثار فراوانی وجود دارد که بررسی  اگر ه هنوز در سبک هندی، شاعران

 ردارتحقیق پیرامون شخصیّت ادبی قاسم مشهدی و دیوان او از ضرورت خاصّی برخو
 ثیری تبت و اند که اشعار قاسم، گاه از  نان صالها ذکر کردهقان در تهکرهاست. محقّ
ی را بک هندسقاسم خصوصیّات نظیر است. مالّنظیر، مسلمای کمبیبرد که اگر نهبهره می

هندی  ز سبکمثال بار-توان شاهدرساند که دیوان او را میظهور می نان در شعر خود به 
 دانست.

بت این با شوند و شعر او ازای تشکیل میهای  ندگانهتصویرهای شعر قاسم از الیه
آمیزد که یی مخیالمظهر تصویرپردازی هنرمندانه است. وی اندیشه را آن گونه با ناز 

اگرد شدی، ها، قاسم مشهگهارد. عالوه بر اینخواننده را گاهی در هزارتوی خود جا می
هلوی دل دتوان در آثار بیمستقیم میرزاصائب است و ت ثیر اشعار مالّی مشهدی را می

او،  مکتب عبارت دیگر، مالّمحّمدقاسم همان حلقۀ واسطۀ مفقود، میان شاگردجست. به
 تاد مستقیم وی، صائب تبریزی است. بیدل و اس

ادب  ّققانبررسی دیوان  نین شاعری، عالوه بر آن که بیش از پیش، دانشجویان و مح
نندگان خوا وسازد، باعث خواهد شد تا مشتاقان فارسی را با این ادیب توانمند آشنا می

ین رو، در ااین زمند شوند. اوجود این شاعر واقف و از اشعار او بهرهعادّی ادبیّات، به 
ی و معرّفادبی اجستار تالش خواهد شد تا با بررسی دیوان قاسم دیوانه، سبک وی و جایگاه 

 شود.  
 .پيشينه پژوهش1-1
است. پیشینۀ تاکنون هیچ تحقیق مستقلّی پیرامون سبک اشعار قاسم مشهدی انجام نشده 

آمده و در برخی این جستار محدود به یادکردهای موجزی است که در  ند تهکره 
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ها، در دو منبع دیگر نیز اشاراتی به است. عالوه بر اینهای تاریخ ادبیّات منعکس شدهکتاب
نامۀ کارشناسی ارشد محسن سامع خصوصیّات سبکی قاسم وجود دارد. مورد نخست، پایان

امع، ای منقّح از اشعار قاسم انجام شده)ن. : سآوردن نسخهدستاست. این اثر با هدف به
است تا خواننده را با گر در آن تالش کردهای است که پژوهش( و شامل مقدمه8: 1390

خصوصیّات سبکی اشعار قاسم قاسم مشهدی و اشعار وی آشنا سازد. او همچنین اشاراتی به 
ن آ که اخیرای توسّأ مهرداد نصرتی استدیوان قاسم دیوانه است. مورد دیگر، مقدمۀ کرده
های سبکی شاعر مهکور نیز اشاراتی ویژگی و در آن به کردهح و نقد تصحیح، شر را
 یاست. مصحّح دربارۀ استفاده از ترکیبات غریب و نام نوس در اشعار قاسم به مواردشده

مانند غنچه خوابیدن(؛ به«)غنچه خسبیدن»غم و اندوه(؛ «)گرد کلفت» ؛ مثلاستاشاره کرده
علل محتمل گمنام ماندن قاسم بهاست(؛ سپس بهرانوجودی که  ون دیبا گ«)دیبای خون»

ها را در سبک قاسم ترین علتاست. وی یکی از مهممشهدی در سرزمین خویش پرداخته
سازی هایی که در ترکیبدالیلی، از جمله بیگانگیکند،  راکه سبک هندی بهجستجو می
آور حوزۀ نام تادانو اس گران دانشگاهیکند،  ندان مورد اقبال و قبول پژوهشایجاد می

 .(40: 1366کدکنی، ؛ شفیعی13-19: 1395)ن. : نصرتی، استادبیّات فارسی واقع نشده
 دیوان مهکور مرجع مطالعات سبکی در تحقیق حاضر است.

 .بنيان نظری تحقيق2- 1
اخته دلیل ناشندر این جستار، پس از معرفی شخصیّت و دیوان مالّقاسم مشهدی که به 

سرا خود موضوع قابل اعتنایی است، به بررسی سبک این شاعر هندیماندن، 
وزۀ پرداخت. این مطالعات مبتنی بر آرای کارل فوسلر و پیروان او در حخواهیم
از او  شناسانی که پیشم. به بعد مطرح شد. سبک1960شود که از شناسی انجام میسبک

ت و یکی اس اثر زد فوسلر، شعر و زبانکه نبودند، به ادبیّت اثر توّجهی نداشتند، حال آن
های فهبه مؤلّ  شناس باید همتوّجه به ادبیّت اثر اهمّّیت دارد. طبق آرای او، یک محّقق سبک

های گیصورت، تمام ویژباشد. بدینعاطفی و هم به عناصر ساختاری شعر توّجه داشته
طبق روش  یابد.ی گسترده میاها دامنهشود و بررسیزبان)به عنوان ابزار بیان( مطالعه می

ی را ریانجکند تا قواعد حاکم بر گر بر خود متن تمرکز دارد و تالش میفوسلر، پژوهش
ات  ثیرتشود عناصر و الگوهای زبانی هر متن به ایجاد معنی و کشف کند که موجب می
 ودشمی شناختی نیز ت کیدهای سبکنحو، بر عینی بودن بررسیادبی منتهی شوند. بدین

 .(434: 1387)ابرامز، 
شود شناسانه، مسائل ظاهری اثر بحث میا با نگرش شکلرو، در جستار حاضر، ابتداز این

گیری موسیقی کناری، درونی و معنوی، شناختی،  گونگی شکلو سپس، مسائل زبان
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م و ت ثّر شعر قاس شناسی، تصویرآفرینی و نهایتای ت ثیرسازی، مضمونگزینی و ترکیبواژه
 دیوانه مطالعه خواهد شد.

 
 و بررسی .بحث2
 .احوال شاعر1- 2
ی است م هجر، از شعرای قرن یازده«قاسم دیوانه»مالّمحمّد قاسم مشهدی، متخّلد به  

نابع تعداد ماگر ه در برخی  1روشنی معلوم نیست.که تاریخ دقیق والدت و انساب وی به
نها حدود ت(، تاکنون 2،90:ج1371شاملو،اند)ن. : هزار بیت ذکر کردهابیات او را هفت

 اند. همچنین،است که در دیوان مزبور جای گرفتهدست آمدههزار بیت از اشعار قاسم بهسه
 یران واشاعران  از»ذکر شده: « قاسم دیوانه»تحت عنوان « هیعالشّ إلی تصانیف هریعالهّ»در

جا ولی در آن ،نکرده هند سفر وی به :است. سرخوش گویدشاعر بوده شاگرد صائبِ
 نی، هراتآقابزرگ «)است.شور هند  اّ شدهکشهرت بسیار دارد. دیوان اشعار وی در نول

 تواند درستنمی البته به اعتقاد محقّق این جستار، سفر نکردن وی به هند .(335 :9ج،1388
 ود. مثالیشه میهند دیدهایی از رفتن او به گوشۀ دیوان قاسم نشانهباشد، زیرا در گوشه

 گوید:مالّقاسم می
  نگردان نقرره  نگۀ نقره، کههمین نه دان نقرههند که سازیم نیکبیا به 

 (216: 1395)مشهدی،                       

) 

وده توان نتیجه گرفت که این بیت به احتمال زیاد در هند سراز مصرع نخست می
 «.هندهبیا ب»گوید: خواند و میش فرامیسوی خویاست، زیرا شاعر، مخاطبِ خود را بهشده
 است:و نوشتهبارۀ ااز قاسم یاد کرده و در تاریخ ادبیّات در ایراناهلل صفا نیز در ذبیح
ست. هجری ا سرایان سدۀ یازدهممالّمحمّد قاسم مشهدی، مشهور به دیوانه و متخلّد به قاسم، از غزل  

ان شاگرد اصفهان رفت و در صف در پی تحصیل ادب، بهجا افتاد و از آنوالدتش در مشهد اتّفا 
 باره از راه تفاخر  نین گفت: میرزاصائب درآمد و در این
 قاسم امروز که صائب بود استاد مرا شاگردی من فخر کندسزد ار عقل به

 های تازۀ بسیاریهای باریک و خیالکرد و مضمونو در شعر شیوۀ استاد خود را تقلید و تتبّع می
معنی است و گاه بسیار مبهم و نامفهوم. وی مانند بسیاری از دارد، با بیانی که گاه روان و وافی به 

نوشته که بر فرض  1136سال ) ارلز( ریو اقامتش را در هند به  –معاصرانش به هند رفت 
جا انو هم -بوده)؟( 1026رود درست باشد. گویا اصالی م.( تصوّر نمی1081اش نزد صائب)شاگردی
-آباد دهلی درگهشت. نسخهجهاندر اواسأ سدۀ یازدهم در شاه االفکارنتایج قول صاحب ماند تا به 

در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا مالحظه شد که در حدود دو هزار و  Add.5635ای از دیوانش به شمارۀ 
ل، و گاه  نان پهیر و پراحساس و پرتخیّهشتصد بیت غزل و رباعی و مفردات دارد. شعرش گاه دل
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دیوانه مشهور شد.  الز ریو حدس سازدن معلوم نیست  را به معنی است که خواننده را مبهوت میبی
 اند:سبب این بیت نخستین از غزلش  نین خواندهزند که او را به می

 گرم سازد جوش مِی هنگامۀ میخانه را دل آب و گل دیوانه راعشق دارد زنده
ش گی کالمزند. آشفتآید، امّا او خود بارها در شعرش از دیوانگی دم مینظر میو این مستعبد به 

  .(1167-5/2،1170: ج1369)صفا، دهد. خدا داناتر استنیز گاه  نان است که خبر از دیوانگی می
 نویسد: می دیوان قاسم دیوانهنصرتی نیز در مقدمۀ 

اعر هدی، شدر تشخید مالّمحمّدقاسم مشنویسان، خطایی ابتدایی توسّأ برخی محقّقان و نسخه
است. دادهرخ مسلک قرون هشتم و نهمعاشق و آشفتۀ قرن یازدهم هجری از قاسم انوار، شاعر عارف

، م دیوانهن قاسهای دیواتوان در ضبأ نسخ هم دید که گاه در ابتدای نسخهشاهد  نین خطایی را می
 رد عالقهوعات مودو شاعر حتّی در سبک شعری و موضاند. حال آن که این نام قاسم انوار را نوشته

ت، نی اسنیز شباهت ندارند. قاسم مشهدی سبک هندی دارد و موضوع محوری شعرهایش عشقی زمی
 سراید.یمدر صورتی که قاسم انوار به سبک خراسانی و پیرامون مسائل عرفانی و تصوّف شعر 

  (15-16: 1395)نصرتی،
 .ديوان قاسم ديوانه2-2
بار در خستیننم.( برای  1877ن اثر که بعد از نسخۀ سنگِی مغلوط و ناقدِ  اّ هند)ای 

دفتر  ر پنجصورت کامل و منقّح منتشرشده، حاوی حدود سه هزار بیت است و دایران، به 
ن صحیح ایتشود. در ها با عنوان و بیتی از همان دفتر آغاز میشکل گرفته که هر یک از آن

اس استفاده منزلۀ نسخۀ اس، به5123شماره ثبت کتابخانۀ ملّی، بهدیوان، نسخۀ خّطی 
خه، ن نسهای موردی ایهای آشکار و افتادگیاست. البّته مصحّح، با توجه به غلأشده

 .(37-25)همان:استقیاسی نیز استفاده کردهگاهی از روش 
 .غزل2-2-1

خود  ا دررات این شاعر ، غزلیّ «خانۀ سخن»دفتر نخست دیوان قاسم مشهدی، با عنوان  
یان مسی غزل در این بخش قرار دارد که در مجموعای حدود  هارصدواست. جای داده

یتی بت. ترین فصل کتاب اسشود و حجیممیهایی با پنج الی دوازده بیت دیدهها غزلآن
 که برای معرّفی این دفتر انتخاب شده  نین است:

 سرخن باشرینۀ که تو در خا در آن نفس مجال دم زدن جبرئیل تنگ بود
 (37: 1395)مشهدی،                             

) 

 واره.غزل2-2-2

هاست. اشعار این دفتر در وارهنام دارد و حاوی غزل« سلسلۀ شعله»دفتر دوّم این دیوان،  
جا نیامده، یا)احتماالی( فقأ تا هماندستهایی است که بخشی از ابیات آن بهواقع غزل
حجم و  است. اشعار مهکور بین دو الی  هار بیت دارند. این دفتر که از نظرده شدهسرو
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واره را در خود تعداد آثار، دوّمین مرتبه را دارد، حدود صد و هفتاد و پنج غزل
 است. بیت معرّف این دفتر  نین است: گنجانده

 داغرررم پنبرررۀشرررعله برررود  ۀاز سلسرررل  از نکهت گل یافته تخمیر دماغم
 (229همان: )                                   

 

 رباعيّات .2-2-3

ن فصل ست. ایی رباعیّات قاسم انام دارد و حاو« بال نگاه»سوّمین دفتر این دیوان،  
  هار رباعی را در خود جای داده و با بیت زیر معرّفی شده است:وسی

 ال نگاهپریم با باست که می ز آن تو دیده از دیدنِگشتیم تمام
 (273: ان)هم                             

 
 

 هادوبيتی .2-2-4
یت های اوست. بنام دارد و حاوی دوبیتی« شاگرد خاموشی»دفتر  هارم دیوان قاسم،  

 ت:معرّف این فصل کوتاه که تنها شش قطعه شعر را در خود جای داده،  نین اس

 گررررروش دارم هرررررا درنگفتررررره حرف  ست عمریلبم شاگرد خاموشی
 (279همان: )                                       

( 

 مفردات .2-2-5

ه است. های قاسم دیوانبیتدفتر پنجم، آخرین دفتر این دیوان و حاوی مفردات یا تک 
. بیت بیت)غالبای( قوی استنام دارد و حاوی شصت و هشت تک« ناو  آه»این دفتر 

 معرّف آن  نین است:

 سرت کره سروفار ز منرزل داردجاده تیری         خطر در گرهِ دل دارد ناو ِ آه
 (283همان: )                                                  

 

 .طرز شعر قاسم3- 2
که گاهی نحوییابد، بهتدریج تشّخد میای ایشان، بهشعر شاعران در طول عمر حرفه 

« سبک»توان تعلّق شعر به شاعرش را تشخید داد. حّتی بدون امضا و نام ایشان نیز می
نحو مشخصّی مطالب خود را که گوینده به  هیعنی آن ؛روش مشّخد بیان مطلب است

ها و است. برای در  این نحوۀ خاص بیان، باید در انتخاب لغات، شکل جملهایراد کرده
توان بر اساس را میاصطالحات و صنایع ادبی، عروض و قافیه... گوینده دقت شود. سبک 

اند، بر حسب در  مطلب)دشواری، سادگی و نام اشخاصی که سبک شخصی داشته
نگارانه( و یا بر حسب بینابینی(، بر حسب نوع زبان)شاعرانه، علمی، روزنامه

تر، تقسیم تر و معمولاما از همه مهم»موضوع)صوفیانه، مههبی و تاریخی( تقسیم کرد، 
.سبک خراسانی)نیمۀ دوم قرن سوّم، قرن  هارم و قرن پنجم( 1. سبک بنا بر دوره است..

.سبک عراقی)قرون هفتم، هشتم و نهم( 3.سبک حّد واسأ یا دورۀ سلجوقی)قرن ششم( 2
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.سبک هندی)قرن یازده و نیمۀ 5.سبک حّد واسأ یا مکتب وقوع و واسوخت)قرن دهم( 4
تا پایان قرن سیزدهم(  .سبک دورۀ بازگشت)اواسأ قرن دوازده6اول قرن دوازدهم( 

ز نیمۀ دوّم .سبک نو)ا8.سبک حدّ واسأ یا دوران مشروطیّت)نیمۀ اوّل قرن  هاردهم( 7
 .(13-14: 1388شمیسا،«)قرن  هاردهم به بعد(

 ثار سبکآیرۀ های اثر، در دااشعار قاسم مشهدی،  ه از نظر زمانی و  ه از منظر ویژگی
است. ودهنجاه سال در ادبیّات فارسی رایج بهندی جای دارد. سبک هندی حدود صد و پ

نند یلی ما، دالهای ادبی در عصر مربوطهاعتنایی مردم به فعّالیّتگران عالوه بر کمپژوهش
 وندی هگیری نهادهای مههبی را برای رواج سبک ناسازگاری حکومت و ادبیّات و سخت
: 1389؛ شیری، 265-266: 1379کنند)ن. :فتوحی، نیز مهاجرت شاعران به هند ذکر می

دی در بک هنهای ممتاز کمّی و کیفی سرغم جایگاه غیرقابل انکار و ویژگی(، امّا به47
ش اعرانشاند، این سبک و مندی که به این روش شعر سرودهادب فارسی و شاعران قدرت
ات و های ادبیّاند. از علل مهمّ آن عدم اقبال استادان دانشکدههمچنان مهجور مانده

ضا )ن. : تارنمای محمدربه سبک هندی است. اتهای تاریخ ادبیّویسندگان کتابن
ت که ( مالّی مشهدی نیز یکی از شاعران سبک هندی اس10 -9: 1368ترکی؛ حسینی، 

مغفول  های این جستار قرار دارد،اشعار وی تا پیش از تصحیح اخیر که مرجع بررسی
 بود. مانده

ی رو، یادآورخاص، اشتراکات ادبی مطرح است. از اینسبکی  در نسبت دادن شاعر به
ی گشای در  سبک شعر مالّبرخی خصوصیّات سبک هندی،)مثالی( در شعر بیدل، راه

 ددی،عهای های سبک بیدل را در استفاده از وابستهکدکنی ویژگیمشهدی است. شفیعی
ّص ادات خاتصویرهای پارادوکسی، تشخید، تجرید، اسلوب معادله، ترکیبات خاص، 

مثابۀ کدکنی به ه شفیعیآن (.72 -38: 1366کدکنی،)شفیعی داندتشبیه و نوعی ابهام می
ه ویژه کهب ؛های شعر مالّقاسم نیز هستشمرد، ویژگیخصوصیّات شعر بیدل برمی

 است. ه در پی خواهد آمد( به شعر مالّقاسم توّجه خاص داشتهبیدل)طبق آن
 .موسيقی بيرونی1- 3- 2

و  های قاسم نودوارهها و غزلها و مفردات، تنها پنج درصد و غزلجموع رباعیّات، دوبیتیم
 ی را درویقه خوبی سلهتوان باست. از این مطلب میپنج درصد باقی دیوان او را شکل داده

عروضی  توان اوزانها، میمورد قالب برتر برای شعر دریافت. همچنین با بررسی وزن غزل
ها و او را در سرایش شعر تشخید داد. از یک مطالعۀ آماری در غزل مورد پسند

ترین وزن ایجر %22، با بسامد ن محهوفرمل مثمّاست: دست آمدهها، این نتایج بهوارهغزل
 های قاسم است. مانند:وارهها و غزلغزل
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 پوشی  رانمایی روی از ما روی میمی کوشی  رادر غلأ افتادن نظّاره می
 (41: 1395)مشهدی،                        

                                    

 مانند:شود، در دیوان وی مشاهده می %18با فراوانی  ن سالمهزج مثمّدر رتبۀ دوّم، 

 رم آهوست گرگان را به هرجا شد شبان پیدا جان پیداز  نگ خلق وارستم که شد عشقم به
  (      39همان: )                                         

 

 است، مانند:ها را تشکیل دادهوارهها و غزلغزل %14 ن محهوفمجتث مثمّ نیز،
 کفن شود کف دریای اضطراب مرا خواب مراپس از هال  گر آیی  نین به

 (     47همان: )                                  
 

ه در دو فصل مهکور استفاد %12با فراوانی  ن اخرب مکفوف محهوفمضارع مثمّ
 است، مانند: شده

 بر ید باد پیرو شمعم گلیم را را امشب که داشت حسن فروغ کلیم
 (54همان: )                                     

 

 شود، مانند: میاشعار این دو فصل دیده %11در  ن مخبون محهوفرمل مثمّ
 جاعکس با  هره مقابل ننشیند این جااین کوی یارست که جز دل ننشیند

 (38همان: )                                           
 

د، های مهکور وجود داراشعار فصل %10در  نیز اخرب مکفوف محهوف نهزج مثمّ 
 مانند:

 در ناحیۀ خندۀ گل بین اثرم را  که نیابی خبرم رادر کوی بقا این
 (50: )همان                          

 دهد، مثل:اشعار فصول مهکور را تشکیل می %5هم  س محهوفرمل مسدّ
 کند طاووس رنگین دام رامی ساقیا لبریز مِی کن جام را

 (46همان: )                                   
 

 شود، مانند:از اشعار مهکور را شامل می %3ضمنای خفیف مسدّس مخبون محهوف تنها  
 ام بشکافتتندی طبع سینه دلم گوهری نسفته نیافت شب

 (95همان: )                                
 

ر اوانی ههای مختلف دارد که فرباقیمانده این دو فصل، اشعاری با وزن %5همچنین، 
رب ؛ هزج مسدّس اخس مخبون محهوفرمل مسدّرسد، مانند: می %1کدام حداکثر به 

 محهوف؛ مجتث مثمّن مخبون؛ و منسرح مثمّن مطوی منحور.مقبوض؛ هزج مسدّس 
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 1نمودار 

(، %30(، هزج)%39شود که بحرهای رمل)از برآورد نسبی این آمار معلوم می

ر د(، به ترتیب، بحرهای مورد عالقۀ شاعر %3( و خفیف)%12(، مضارع)%15مجتث)

 واره است.سرایش غزل و غزل

 2نمودار   

؛ %22 ن محهوفرمل مثمّشود: فراوانی نسبی وزن اشعار مالّقاسم بدین قرار تعیین می

  ن اخرب مکفوف محهوفمضارع مثمّ؛ %14 ن محهوفمجتث مثمّ؛  %18 ن سالمهزج مثمّ

؛ رمل %10 اخرب مکفوف محهوف نهزج مثمّ؛ %11 ن مخبون محهوفرمل مثمّ؛  12%

؛ هزج %1 محهوفمخبون س رمل مسدّ؛ %3 خفیف مخبون محهوف؛ %5سدّس محهوف م

و  %1 ن مخبونمجتث مثمّ ؛ %1؛ هزج مسدّس محهوف  %1مسدّس اخرب مقبوض محهوف 

، %30هزج ، %39 با فراوانی رمل. یعنی در مجموع، %1منسرح مثّمن مطوی منحور نهایتای، 

در  %1منسرح مثمّن مطوی منحور و  %3 خفیف مخبون محهوف،  %12مضارع ، %15مجتث 
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ها حاکی وارهاست. این آمار در باب وزن اشعار قاسم در غزلیّات و غزلشعر او استفاده شده

رکنی( است که در قیاس با اوزان مسدّس)شش های مثمّن)هشتاز عالقۀ وافر او به وزن

از  %11مسدّس تنها در  و اوزان %89برابری دارد: اوزان مثّمن در  9رکنی( فراوانی)حدود( 

 اشعار استفاده شده است.

 .موسيقی کناری2 -3 -2

 را مدّ های خاصّیگیری از موسیقی کناری قافیه و ردیف نیز، ویژگیقاسم در بهرهمالّ 
سبک  عرانترین مس له در این خصوص، تکرار قافیه توسّأ اوست. شااست. مهمنظر داشته

یح ن را صحآکه « ردّالمطع»مثل دند، جز در مواردی پسندیخراسانی تکرار قافیه را نمی
ا با رعایت ر(، امّا شعرای سبک هندی تکرار قافیه 58-57: 1389دانستند)ن. : همایی،می

ز کلمۀ ان ادانند. از دالیل این حکم یکی آن است که ایشیک یا دو بیت فاصله عیب نمی
. : )نکنندمتفاوت استخراج مید، معانی شوواحدی که  ندبار در محلّ قافیه تکرار می

فیه موجب در اشعار قاسم، گاهی تکرار قا با وجود این، .(72-71: 1366کدکنی، شفیعی
 است: تضعیف شعر شده

 زندفرریاد لب رمیده و در گوش می زندمی جروشاز سرینه تا لبم تف غرم 
 زندمی جوشسار خندۀ ما از  شمه  ایحالت است که طوفان گریهبازین  ه
 زندمهر سرکوت بر لب خراموش می که عشقگلستاننغمه در اینبهمگشا زبان

 زندمی جوشاش ز گوشۀ لب تبخاله بردقاسرم  و نرام براده لرعرل ترو می
 (250: 1395)مشهدی،                
شغال اوضع را سه م «جوش»حال، قافیۀواره تنها  هار بیت و پنج قافیه دارد. با ایناین غزل
دهندۀ د نشاناز سویی، شعر قاسم معموالی مردّف است و این خو ؛(26-25است.)همان: کرده

های است. انواع ردیفآن است که شاعر از ارزش موسیقایی ردیف بخوبی آگاه بوده
 سختیبه وی، که در دیواننحویاند، بهکوتاه، متوّسأ و بلند ابیات قاسم را مزیّن کرده

گاهی  ن شعر غیرمردّفی را یافت. ردیف در شعر قاسم، گاهی حرف، گاهی اسم،توامی
عِر شهای بلندتر، ترکیبی از آنهاست. در ذیل، به ترتیب، نمونۀ فعل و در ردیف

دّف با (، مر4(، مردّف با ردیف اسم)3(، مردّف با ردیف)کوتاه(حرف)2و1غیرمردّف)
ونۀ شعر ( و نم6)متوسّأ( فعل و اسم)(، مردّف با ردیف5ردیف)متوسّأ( فعل و ضمیر)

 است:( ذکر شده7مردّف با ردیف بلند)
  کـه نرگـسـدان کـنـد رم همچـو آهو . ســزد بـا نسـبـتِ آن چــشــم جــادو1

 (211)همان:
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 (69)همان:  هانفــس دل تـرانـه در زیـر بار یک  هـا. ای جـنـبـش رگ از تو به تن تازیانه 2

 (39)همان:  من از طپیدن آب دریا راریزد دلبرون اود اگر در بحر اندازد کسی ما ر. خطــر نب3

 (217)همان:  مژه شیر نیستان مژه اشـک خـونین به . دیـده از روی تو شـد مـرغ گلسـتان مژه4

 (65: )همان امدانیم مــردم دیوانه را فــرزانه مـی ـادانیـم م. نسـبت فــرزانه و دیـوانه مـی 5

 (70)همان:  خدا نازم حیاآوری پیشمحرابرو به گیری به رو وقت دعا نازم حیا. دسـت می6

 (113)همان : دان را هم خوردعکس او آینه و آینه خورددلم جسم و روان را همخیالش به.شب7

وم شد معل نظر از معدود مفرداتی که قافیه و ردیف ندارند، از بررسی آماریبا صرفِ 
از  %30فعل، در از موارد فعل یا مختوم به  %45که)تقریبای( ردیف اشعار دیوان قاسم، در 

 است. از ابیات دیوان حرف یا مختوم به آن %25اسم و در ها اسم یا مختوم به آن
 

 3نمودار   

 .موسيقی درونی3-3 -2

ن را آر موسیقی درونی لفظی و معنوی شع گفت که مجموع صنایعتوانطورکلّی میبه 
قاسم مشهدی از صنایع شعری برای  .(296: 1376کدکنی،)ن. : شفیعیدهدمیشکل

توان از کند و در یک نگاه کّلی، شعر او را میافزودن بر زیبایی کالم استفاده می
شن ه روزدگی مصون دانست. در عین حال، صنایع لفظی و معنوی در شعر او جایگاصنعت

ایم، هگفت که پیرامون ردیف در شعر قاسمنهگوخود را دارد. در باب بدایع لفظی، همان
زد او، نعت نگیری از این صآید، امّا بهرهحساب میترین ابزار کار شاعر بهمهم« تکرار»

بیتی  ل پنجموضع ردیف نیست. در مثال زیر، شاعر در سه بیت از ابیات یک غزمحدود به 
 است:کار بردهرا به «قمری»واژۀ 
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 سرررو هایکشریدن قد فرزاید قرمرری پایۀ ساخت آوازه بلند را عاشق معشو  رتبۀ
 سرو دیبای صورتِ قمری نقش غیرازنیست عاشقش خیرالِ جز نبرود معشو  دلِ در
 سررو سرودای بود دل قمررری سرویدای از کندمی مستیوعشقحسنبادهیک ازقاسم
 (213 :1395)مشهدی،                         

ا رآرایی، شعرش وسیلۀ واجشناسد و بهاو همچنین، تکرار در سطح وا  را بخوبی می
 بخشد:تری میموسیقی افزون

 )همان( سرو جای نباشد باشد او که گلستانی در نهدمی گل سینۀ بر رد دست او سایۀ
ر دم،  ه ل توجهی دارد و این مهکارکرد موسیقایی قاب« تسجیع»در باب صنایع لفظی 

جیع در است. تسسطح کلمه و  ه در سطح کالم، از نظر مالّمحمّدقاسم مشهدی دور نمانده
، یات ذیلر ابتوان مالحظه کرد. دسطح کلمه را تقریبای در سراسر دیوان مالّی مشهدی می

ون سم در افزقا ، شواهدی بر توانایی«گوش»و « دوش»؛ و «باد»و « داد»متوازی میان  سجع
 ساختن موسیقی ابیات است:

 (231)همان: سوخت آش گرم مردم کاس  وبین مرا راداد برر براد فرنررا حررص و طمع دین م
 )همان( گروش بگررفتم زبان دادم نیرارم دید را گفتند مسرتان قصّره جمشرید رادوش می

 «:کمال»و « زوال»؛ «حال»، «فال»همچنین است دربارۀ 
 (162)همان،  حرردّ زوال را سرررِ حردّ کمرال گیر رن دیرده را برگرشرا فرال حرال گیدیروا
ع د سجنشینی آنهاست، مولّکه بهره بردن از ارزش آهنگین کلمات، ضمن هم« ترصیع»

زی متوا وسیلۀ تقابل اسجاعهماهنگ کردن دو یا  ندجمله به»در سطح کالم)جمله( یا 
خوبی هعر بمۀ ایجاد ترصیع در اشعار، آن است که ذهِن شا( الز42: 1381شمیسا،«)است.

و حسّ  اهیمحال، هدف اولیّه از سرایش شعر که انتقال مفباشد و در همینموسیقایی شده
ت به ا با دقّار رزیباشناختی است، قربانی نشود. قاسم مشهدی در اشعار خود، این وظیفۀ دشو

 است:انجام رسانده
 (48: 1395)مشهدی، مرا به پریدن نتوان داد ابه دویدن نتوان داد مر

های دوّم عدر این غزل ترصیع به بیت نخست محدود نمانده، بلکه شاعر در تمامی مصرا
 تّه، ازالب وابیات، این ساختار آهنگین را با کمک ردیف بلندی که برگزیده، حفظ کرده 

هره ببک هندی است، ها برای ایجاد مفاهیمی بلند که شایستۀ سهای نخست آنمصراع
 است:برده

  به طپیدن نتوان داد مرا  جنبش بال خیرالم شکند
 )همان( به دریدن نتروان داد مرا... امتنیجیب پیراهن عریان

قاسم مشهدی در کنار بدایع لفظی، صنایع معنوی، همچون تشبیه و استعاره و تناسب و... 
شاعران سبک هندی عالقۀ کند. استفاده میها در جای مناسب شناسد و از آنرا کامالی می
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یابد. در وافری به تشبیه و استعاره دارند و موسیقی معنوی شعرهای ایشان با این ابزار غنا می
 کند:استفاده می« ادات تشبیه»عنوان به« رنگِبه»شعر قاسم نیز  نین است. او گاهی از 

 (222)همان:  ام حصارید گردیدهبر گرد خاطرِ خو رنگِ اخگر سوزم ز آتشِ دلقاسم به
 است:« همچو»در این دیوان، ادات مهمّ دیگر برای ساختن تشبیه، 

 (52)همان:  داند سرانجام مراروم خود کس نمیمی روم از خویش بیرون همچو رنگ روی زردمی
طف لافزونی  است و موجب« اغرا »معموالی همراه با « تشبیه»در اغلب آثار سبک هندی، 

 شود:می شعر
 (42)همان:   و لخت دل  کد خون گر بیفشاری سفالش را پروردل عشقش گل پیمانه شد امّاستم

یا « عادلهماسلوب »کند، از دیگر صنایع معنوی که در این سبک، همواره جلب توجّه می
 های بدیع است:است. شعر قاسم نیز مشحون از تمثیل« المثلارسال»

 (67)همان:  قد خمیده کلید در خزینۀ ما درکوع بندگی عشق سودها دار
ناسبات تفزونی است که در ا« مراعات نظیر»از دیگر صنایع معنوی پربسامد در شعر قاسم، 

 کند:شعر او نقش مهمّی ایفا می
 (113)همان:  ردلفظ و معنی قلم و نامه بیان را هم خو نوشتم غم دل ریخت ز مژگان اشکیمی
 بخش برخی از ابیات این شاعر است:نیز جلوه پارادوکس(«)نمامتناقض»

 (45)همان:  حاجت مرهم نباشد سینه صد  ا  را تر  ون رخنه گردد بیشترکار گردد بسته
میان  رد. ازاهمّّیت فراوان دا« تلمیح»در میان تناسبات موجود در شعر مالی مشهدی، 

بار  مان هفت، سلیخضر هجده بارها، داستان لیلی و مجنون با بیست و دو بار استفاده، تلمیح
 است:ادهدها عالقه نشان و اسکندر پنج بار، پربسامدترین موضوعاتی است که شاعر به آن

 (88)همان:  ستزبرانرم را شرکرست زلف لیلی جرز مرجرنرون نرفرهرمردحردیث مرن به 
 (122مان: )ه مدّت عمرر خضر ریگ ته جو باشد د از این دشت  و سیلپیش آنان که گهشت

 (139)همان:  تا هما  تر سعادت بر سر مورم زند دنیسرترم هردهرد کره پیغررام سلریمان آور
 (107)همان:  ددان ندارآیریرنره سرکرنردر آیرینره در جریرب دل نگرنرجد عشرق فرراخ دامن

 های زبانی.ويژگی4- 2
ن مزیّ امضای خاصّ اوهایی است که شعر او را به زبان شعری قاسم، حاوی نوآوری 
حات، کارگیری اصطالهای زبانی قاسم در سبک هندی، به است. از جمله ویژگیکرده

لو ه به گکطنابی «)مرس»؛ «پا روی پا انداختن»کلمات و باورهای عامیانه است، مثل: 
دست »؛ «کردنحال»؛ «بخیه بر رو افتادن»؛ «پریدن  شم»؛ «هجوم مشتری»بندند(؛ می

سم رسات، موب«)برشکالی»؛ «بخور»؛ «پردۀ زنبوری»؛ «دماغ سوخته»؛ «بال گردنشکسته، و
ست که ای است از پودستانه«)بهله»؛ «کردنددیده سفی»بارش باران که واژۀ هندی است(؛ 

 پوشند(. میرشکاران بر دست می
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گرد »ثل: مهای زبانی وی، استفاده از ترکیبات غریب و نام نوس است، از دیگر ویژگی
بهاست(؛ نوجودی که  ون دیبا گرا«)دیبای خون»؛ «غنچه خسبیدن»غم و اندوه(؛ «)لفتک
رگ »؛ «رگ خاموشی»؛ «رگ یاقوت»و « رگ گوهر»؛ «وحشت حسن»؛ «شهباز ناز»

از پرو»خون گرفتن(؛ «)گشودنرگ»ای که در سنگهاست(؛ رگه«)رگ سنگ»؛ «تصویر
نگ پریدن ر«)رنگ شکسته»ی(؛ پریدن رنگ و تغییر حالت ظاهر«)شکست رنگ»؛ «رنگ

 معشوقی که  ون بهشت تماشایی است(. «)بهشت تماشا»و تغییر حالت ظاهری(؛ 
 ست،یبات کنایی اهمچنین، از جمله خصوصیّات زبانی این شاعر، استفاده از ترک

؛ «ونیفسگرم»؛ «یک دانه کردن سبحه»؛ «کردندندان سفید»؛ «پستان سفیدکردن»مثل:
؛ «دستیآتش»؛ «دست در خویش دزدیدن»؛ «جادو سوزاندن»؛ «کوزه در آب شکستن»
 «.پشت به باد دادن»؛ «طرف گردیدن با کسی»؛ «سفیدی کردنراه»؛ «ترزبان»

ه تفادخوبی اسهها و ترکیبات بقاسم در دیوان خود از ویژگی لفظی و معنوی واژه
 اهد این. شترده نیستحال، واقعیّت آن است که دایرۀ لغات او  ندان گسبااین ؛استکرده

 از، عر واحدیک ش وار یک کلمه در«اعنات»امر، عالوه بر تکرار بیش از حدّ قافیه، و تکرار 
. برخی داستها و ترکیبات اشعار در مجموع دیوان وی هویبسامد بسیار باالی برخی واژه
وار، نه دیدل، پر پروانه، رخ جوهر شمشیر، رم آهو، طپیدناز این موارد عباتند از: 

بار  رو وسک، شهید، گرد و غبار، شیشه ساعت، پری، سایه، قمری و طو ، زخم، مشبّ شم
نوبهار،  که،سدلی، نقش پا، مژگان، استخوان، عنقا، هما، رخنه، بآن، بستر سنجاب، آهن

ا ویژگی شونده رکرارشده با این مصالح تتوان تصاویر ساختهدایه، سبز، نقِش بوریا. البّته می
یرۀ واژگانی را به ها، محدودیّت داآن علّت بسامد باالیای شعر قاسم نامید که به ایهمبن

 بیش از «دیوار رخنۀ»بیش از بیست بار و « پری در شیشه کردن»سازد، مثالی ذهن متبادر می
 است.بیست بار در دیوان او آمده

 .ت ويرسازی5- 2
ی وانایتاندیشی است. پردازی و ناز های معنایی شعر ماّلی مشهدی، خیالاز ویژگی 
ور از جا منظنظیر قاسم در آفریدن تصویر، در سراسر دیوان وی، مشهود است. در اینکم

(، بلکه 29: 1381ن. : شمیسا،«)ایماژ»تصویر، نه مطلق استعاره و تشبیه و مجاز، یعنی 
ود خاطب ی مخای پویاست که قاسم با استفاده از کلمات، پیش رونقّاشی و حّتی صحنه

 گهارد: می

 سرقرف مرا برجرای ماند گر فِتد دیوار ما سرتاز گرردِ کدورت خرانه ما پرشده اکه بس 
 (63: 1395)مشهدی،                             

 

 سررو بر صرفرحه گلزار خرأ بطالن است در  رمرن تا قرد او شریرفرتره جروالن اسررت
 (83همان: )                                           
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 رود مهتاب اگر بر بستر خوابش خبر گردد دلب حاصل توانم کررو کامِ  سران پنهان از آن ه
 (99همان :)                                              

 

 فرتد گر پرتو خورشید سقفم بر سر اندازد مرهریرای خررابری گرشرت از بس از نم اشکم
 (114همان :)                                            

 

  ا  دل را رخنه سازد دیده را روزن کند داسررازد گرلرم را خانه گو بهرر خکره مریآن
 (141همان :)                                         

 

  حبراب پا با آستین کره سراخرتره رویِ دل را ز نرازکرری نربررود تراب لررطررف یرار
 (172همان :)                                         

 

 شروخرریِ رنگِ حنا خارد کفِ پایِ تو را بروی گرل در جنبرش آرد سرررو رعنای تو را
 (284همان :)                                            

 

ه هایی را دارند کمثلالقدر قوی هستند که ظرفیّت تبدیل به ضرباین تصاویر آن
ن ( باعث آکه اشاره کردیماندیشی) نانهمین ناز تواند بر زبان مردم جاری باشد، امّا می

ر قّقان دمح برخی شده تا گاهی شعر قاسم به دیریابی یا حّتی نامفهوم بودن مّتهم شود:
، در ذهن اراندگکه در کنار اشعار خوب و تصاویر م اندمعرّفی نسخ خطّی اشعار قاسم گفته

؛ 5/2،1170:ج1369صفا،)ن. :  معنای برخی اشعار وی دیریاب و گنگ است
سراید و عر میالبتّه باید توجه کرد که مالّقاسم در سبک هندی ش .(333: 1317نصرآبادی،

های بیان مستقیم مطلب از خصوصیّات این سبک نیست، بلکه مطلب در قاموس تصویر
س از دقّت کافی قابل دریافت است)ن. : شود و تنها پپارادوکسی بیان می

ر شعر او های ذهن قاسم که دکه باید به پیچیدگیدیگر آن .(56-54: 1366کدکنی،شفیعی
الّی میم، شود نیز دقّت کرد. اگر  نین کنیم و تصویر مورد نظر او را بیابمنعکس می

 :نویسدم میسرایی مبرّی خواهیم دانست. مثالی مالّقاسمشهدی را از اتّهام مبهم
 بنشین برون باغ و گلی را ز آب گیر دهدگلستان نمیگر باغبان رهت به 

 (162: 1395)مشهدی،                    
 

یت ره به با اشالۀ ابهام در شعر وی، بئ، پیرامون مسدیوان قاسممهرداد نصرتی در مقدمۀ 
 فو ، نوشته است: 

ن باغ نشستن واضح است، اما گل از آب گرفتن  ه؟ ندادن و بیروارتباط میان به درون باغ راه
راه  -و احتماالی مجازی است-پاسخ  نین است: شاعر را به باغی که محلّ دیدار با معشو  است

رود؟ این که دیگر روش عاشق نیست. نهن او بیرون باغ کند و میکند؟ آیا رها میاند. او  ه مینداده
گهرد و بیرون ی را در نظر بگیریم که از درون همین باغ میبه انتظار خواهد نشست. حال، جوی آب

هایی که به افتد، بیرون خواهد آورد؛ گلهایی را که از شاخه میآید. این جوی با خود گلمی
ها را از نشیند و آناند؛ پس رنگ و بوی او را دارند. شاعر کنار جو میتر از شاعر بودهمعشو  نزدیک
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هایی از بینیم که در واقع بخشبوسد. با واگشایی تصویر شعر، میو می بویدگیرد و میآب می
 است و این نقد که نیست، هیچ، اوج هنرنمایی قاسم است.اصطالح، سفیدنویسی شدهروایت، به
 (21-20: 1395)نصرتی،

 شناسی شعر قاسممضمون .6- 2
از هر  تی است کها آن کلیّتفاوت دارد. معن« مفهوم»یا « معنا»با « مایهدرون»یا « مضمون» 

 و بی استأ هر اثر ادمایه فکر اصلی و مسلّدرونکه آنشود؛ حالاثر ادبی دریافت می
ز دیوان ا .(75-73: 1383میرصادقی،«)د.دهاش را نشان میجهت فکری و ادراکی نویسنده

ا یاص دارد. در باب زمینی آید که مضمون عشق نزد او منزلتی خمالّقاسم برمی
 بودن عشق در شعر قاسم دیوانه، مصحّح دیوان گفته است: انیآسم

نوعی هوان بزند. شاید حتّی برخی ابیات را بتدر اغلب اشعار قاسم شواهد عشق زمینی موج می
ر وقوعی د نگرش ت ویل کرد تا تفکّرات مکتب وقوع را در آن یافت. این امر با توجه به زمان اوج

 هجری ازدهمی قرن اوایل تا نهم قرن اواخر ی است. مکتب وقوع ازادبیّات فارسی هم قابل بررس
است. البتّه دهش پدیدار هندی سبک و تیموری دورۀ عراقی سبک بین ایزمانی دورۀ در داشته ورواج

ن مدّ آاهدبازی شآرایۀ آن مکتب نیست، بلکه ویژگی های کمپردازیگزینی و جملهمنظور، نوع واژه
 ( 21)همان:  نظر است.

 کنندۀ این مدعاست:شواهد زیر اثبات
 (161)همان: رزهرنرردو پسررر ترا حلرقه زنار  دارد آن بچهسیم و زر فرود آید سر آن مغکی به
 (241)همان:  کره شرریر بر شرکر و آب بر گهرر  سبد ای پسر  سبد داغ تو ز آنگونه دلرم به
 (244)همان:  تواند خاکبازی کرددر حنا پنهانتشکه دس آهستهبرد آهسته را طفل شوخی میدلم

 سمانیحال، در دیوان قاسم مشهدی شواهدی بر وجود نگرش عرفانی و عشق آدر عین
 توان یافت:این شاعر را نیز فراوان می

 (203)همان:  شد کمرند وحردت من حلرقه فترا  من نهادم قاسم آخر بر سرر زانوی عشرق سر
 خويشتن در شعر قاسم.مضمون نقد 1- 6 -2

 است: مالّی مشهدی در شعر، خودش را نقد کرده 
بی رش ادخودانتقادی و یا نقدخویشتن آن است که پدیدآوری خود به نقد اثر، روش و یا نگ

ویّه، نتقد ثانمقابل گوییم که در مخویش در ادبیّات اقدام کند. در این صورت به او منتقد اولیّه می
ین حورهای امی از یر از پدیدآور اثر است. خودانتقادی ادبی انواعی دارد. یکیعنی هر منتقدی به غ

 (1735-1734: 1395)نصرتی و همکاران، نوع نقد، شخصیّت شاعر یا نویسنده ادبی است.
-قاسم دیوانه در شعر خود بارها به نقد خویشتن پرداخته و خود را عالوه بر نقد روحی 

ای است که شعرای است. وجه نخست، عملکرد شاعرانههروانی، از نظر جسمی نیز نقد کرد
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اند. مثالی حافظ در غزلی، )گهشته از موضوع ماللت( حالت روانی، یعنی عدم بسیاری داشته
 کند:نشاط و شادابی روحی خویش را  نین مطرح می

 (116: 1374)حافظ، که بوی باده مدامم دماغ تر دارد ناب هز زهد خشک ملولم کجاست باد
قد نبه  ر این باب، امتیاز شعر قاسم آن است که وی از هر دو جنبۀ روحی و جسمید

 است: خویشتن پرداخته
 رنگ من مانند رنگ باده از رو جسته است استخستهجسم و جانمتو از بسبیدر محبّت

 (78: 1395)مشهدی،                             
 

ت، ود را که د ار خستگی و ماللت اسشاعر در این بیت وضعیّت جسمی و روحی خ
پس داند؛ سالشّکوی، علت آن را درد عشق و دوری از محبوب میمطرح کرده و ضمن بثّ
کند. در بیت یتشبیه م« رنگ پریده از باده»روانی بر خود را به -ت ثیر این خستگی جسمی

سم او ا جته ذیل، شدّت غمی که در سینۀ شاعر است)و این ت لّمی روحی است( و باعث شد
 است. این ضعف  نان شدید است که گویی جسم اونحیف و ضعیف گردد، مطرح شده

 تواند آن را با خود ببرد:مانند عکسی است که آِب روانِ جویی می
 (132)همان:  بردعکس مرا ز ضعف بدن آب می بردسینۀ ناباب مینوعی که غم به 

 کند:یشان توصیف میهمچنین، قاسم روح و روان خود را خسته و پر
 (174)همان:  امدل را ز خود گسسته و بر خویش بسته امشد عمرها که از غم ایام خسته

 جسم« ضعف»جسمی در شعر قاسم، مطرح کردن -ترین وجه خودانتقادیِ شخصیمهم
ز بیست یش اشدّت نحیف و بیمارگونه داشته است که در دیوانش، باست. گویا وی بدنی به

ای که گویا گونهگوید، آن هم بهجسمی خویش سخن میصراحت، از ضعف به و پنج بار،
 است: این ضعف، هر لحظه رو به افزایش داشته

 (47)همان:  جررای ترار تروان بسرت بر رباب مررابه  ست نین کره جسررم ضرعیفم به ناله آهنرگ ا
 (51)همان:  رراپرا برام م ن دارد برهسررایره دیروار مر کرره گردیدم ضعیفبار دوش کرس نگردم بس

 (62)همان:  ام نغمه گررر جُنبد ز جررا افتد گره بر تار ستاز ضرعریرفی جسررمِ مرا را قروّتِ فریاد نی
 (194)همان:  ام  ون در سخن آیمبریزد خا  از ویرانه حرفم گردآلودستکهضعیف از بس جسماینبه

 (289)همان:  گیر شدبرر دمِ تیررغِ تو خرونم خا  دامن شمشریر شدهمین از ضعف جسمم جروهر  نی

 تأثيرپريری و تأثيرگراری قاسم در شعر.7- 2

. قاسم د بودهرگاه سخن از سبک هندی در میان باشد، نام بیدل و صائب نیز مطرح خواه 
 است:شاگردی صائب کرده و خود گفته
 (49)همان : مروز کره صرائب بود اسرتاد مراقاسم ا سزد ار عقل به شاگردی من افتخار کند

 ( 125)همان : مراد گشت هر آن کاو مرید صائب شد سبب نشرد قاسمقربرول اهرل نظررر بی
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یدل هدی و بم مشاز طرفی با توجّه به تاریخ ادبیّات و قرابت آشکاری که میان اشعار قاس
اور  نین ب نیز د و برخی محّققانشودهلوی است، ت ثیرپهیری بیدل از وی به ذهن متبادر می

 دارند:
ست. با اهاشته ها و ترکیبات زیبای مالّمحمّدقاسم مشهدی بر شعر بیدل ت ثیر گبسیاری از غزل 

در اواخر عمر  رسیم که بیدل تقریبای .( به این نتیجه می1054-1133توجه به تاریخ زندگی بیدل)
یه و زن و قافول بر های بسیاری از بیداست. غزلبوده قاسم متولّد شده و در اشعار خود تحت ت ثیر او

 (5: 1390)سامع، های قاسم مشهدی است.ردیف و حتّی مضمون
ر را د های بیدل، قاسم و صائبهای آشکار میان غزلهایی از شباهتتوان نمونهمی 

 ووزن » و؛ «وزن، قافیه و ردیف مشتر »؛ «وزن، قافیه، ردیف و محتوای مشتر »سطوح 
طلبد، یبرشمرد. از آنجا که این بحث خود مجال یک پژوهش مستقل را م« ردیف مشتر 
 کنیم:ای و  ند بیت اکتفاء میدر اینجا به اشاره

 ( 5246: 1387)صائب، فرود داغ جنونم و داغ  شم غزال خمار من نشکست از ایاغ  شم غزال
 (260: 1395)مشهدی، غ  شم غزالگرل نگراه بچیند ز با کشد به باد تو هرکس ایاغ  شم غزال

 و نیز:
 پنداریهم بیابانسترفتنبرون از خویش دمی با خویش زندانست پنداریبسر بردن 

 (221همان: )                                           
 

لعلت  شم بیخوابست قدح از شو 
 پنداری

 گل از شرم رخت آیینه آبست پنداری
 (2696: 1389)بیدل،                                

 

 
 گيرینتيجه .3
، از شعرای توانای قرن یازدهم است «قاسم دیوانه»مالّمحمّد قاسم مشهدی، متخّلد به    

روشنی معلوم نیست و مانند بسیاری از شاعران دوران که تاریخ والدت و انساب وی به
قاسم مشهدی، به سبک هندی  است. شعرصفوی، همچنان در ادبیّات فارسی مهجور مانده

است. است و این شاعر بخوبی از امکانات سبک مهکور برای ارتقای آثار خویش بهره برده
است و او شاگرد مستقیم صائب تبریزی است و محضر وی را در اصفهان در  کرده

 مشابهات فراوان میان اشعار او با بیدل دهلوی، احتمال ت ثیرپهیری بیدل از او را به ذهن
واره، رباعی، دوبیتی های غزل، غزلسازد. دیوان او بیش از سه هزار بیت در قالبمتبادر می

های دیوان قاسم که نود و پنج درصد اشعار دیوانش را وارهها و غزلو مفردات دارد. غزل
اند. قافیه و ردیف که موسیقی کناری شعر اند، در اوزان مختلف سروده شدهشکل داده
بخشد. شواهد متعدّد گواه آن ّخد میهایی دارد که شعر او را تشسازد، ویژگیقاسم را می

جا که محدودیّت دامنۀ لغات است، تا آناست که او در تکرار قافیه راه افراط را پیش گرفته
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ندرت است و بهرسد. قاسم در شعر خود بسیار به ردیف عالقه نشان دادهشاعر به نظر می
از موارد، فعل یا مختوم به فعل،  %45های شعر قاسم مشهدی در دیفشعر غیرمردّف دارد. ر

از ابیات، حرف یا مختوم به آن است.  %25ها، اسم یا مختوم به اسم و در از آن %30در 
حال، او از صنایع مختلف لفظی و زدگی مبراست، با ایناشعار مالّی مشهدی از صنعت

عنوان یک حدود به قافیه نیست و اغلب از آن به است. تکرار در شعر او ممعنوی بهره گرفته
کند. مانند اغلب اشعار سبک هندی، حضور تشبیه و استعاره شگرد بدیعی استفاده می

النظیر و المثل، مراعاتآمیز در شعر قاسم پُررنگ است. صنایع دیگری همچون ارسالاغرا 
های لیلی و ان، تلمیح به داستاننما نیز از ابزارهای رایج در شعر اوست. در این میمتناقض

مجنون، خضر و  شمۀ حیوان، سلیمان، انگشتری و سلطنت او و نهایتای اسکندر و ملک 
گستردۀ وی، به ترتیب، پربسامدترین موضوعاتی است که تلمیحات شعر قاسم بر مبنای 

 است. است. زبان شعری قاسم به تشّخد رسیدهها ساخته شدهآن
 غریب و الحات و کلمات و باورهای عامیانه، استفاده از ترکیباتکارگیری اصطبه   

های یست ویژگفهر ای اضافات را نیز باید بهمایهنام نوس، بهرۀ وافر از کنایه و کاربرد بن
ه کقدر عمق یافته اندیشی و تصویرپردازی مالّی مشهدی آنسبکی قاسم افزود. ناز 

افتن یی و حال، دقّت در شعر واست. با اینیدهگویی گردگاهی موجب اّتهام او به مبهم
 سازد. تصویر مورد نظر شاعر، قاسم را از این اتّهام مبرّی می

فانی عشق عر تر رنگ و بوی زمینی دارد، امّا شواهدی ازمضمون عشق در شعر قاسم بیش   
عر ت که شان اسآشود. یکی از امتیازات شعر قاسم دیوانه و آسمانی نیز در شعر او یافت می

صیّت تر متوّجه شخاست. خودانتقادی ادبی قاسم بیشها به نقد خویشتن پرداختهدر آن
ی جسم زده و ضعف روزافزونتواند به روحّیۀ غمشاعر است و مخاطب از خالل آن، می

 وی پی ببرد.
 

 يادداشت:
که « قانیقصد خا» .( در اثر خویش، 1085، مرگ:پس از1034قلی شاملو)والدت:جاکه ولیاز آن. 1
رفت که توان نتیجه گگوید، می) .( پایان یافته، از محل و زمان درگهشت این شاعر سخن می1085سال به

 حمّدقاسمالنا مسودازدۀ عشقِ جناب ایزدی بندگان مو»است:زمان مرگ این شاعر پیش از آن تاریخ بوده
ه کشاید  شاعری شده، ابیات مدوّنشها در دارالسّلطنۀ اصفهان نقد عمرش صرف شعر و مشهدی، مدت

د، حیدرآبا ر والیتدهزار بیت باشد. در اواخر حال،... عازم دیار هندوستان گردیده و در بین راه، هفت 
 .(2،90:ج1371شاملو،«)وفات یافته. مدفنش در همان دیار است.
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 : طالیه. .  اّ اوّل. تهرانخلیلی
 اسمق و قزوینی محمّد عالّمه تصحیح. بهحافظ ديوان (.1374محمد.)الدینحافظ، شمس -

 غنی.  اّ اوّل. تهران: اساطیر.
 .  اّ دوّم. تهران: سروش.بيدل، سپهری و سبک هندی(. 1368حسینی، سیّدحسن.) -
کارشناسی  ۀامنانایپ .(ديوانه)مشهدی قاسم ديوان انتقادی ت حيح(. 1390محسن.) سامع، -

 ریز.راستگو. دانشگاه پیام نور: تب محمد راهنماییفارسی، به ادبیّات و ارشد زبان
 ل..  اّ اوّناصریدحسن ساداتتصحیح سیّهب. ق ص خاقانی(. 1371قلی.)شاملو، ولی -

 تهران: فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 ل. تهران: آگاه..  اّ اوّهاشاعر آئينه(. 1366کدکنی، محمّدرضا.)شفیعی -
 .  اّ پنجم. تهران: آگاه.موسيقی شعر(. 1376) .کدکنی، محمّدرضاشفیعی -
 .  اّ  هارم. تهران: میترا.شناسی شعرسبک(. 1388شمیسا، سیروس.) -
 .  اّ  هاردهم. تهران: فردوس.نگاهی تازه به بديع(. 1381) .شمیسا، سیروس -
«. های پیدایش آناصفهانی یا هندی و زمینه های سبکپیچیدگی(.»1389شیری، قهرمان.) -

 .31-48، بهار، صد 5، پیاپی 1. دورۀ جدید، شمارۀ های زبان و ادب فارسیمجلّة پژوهش
قهرمان.  اهتمام محمّد. بهتبريزی صائب اشعار ديوان(. 1387صائب تبریزی، محمّدعلی.) -

  اّ اوّل. تهران: علمی و فرهنگی.
 ققنوس. ت انتشارا اّ اوّل. تهران:  .تاريخ ادبيّات در ايران .(1369اهلل.)ذبیح صفا، -
 .  اّ اوّل. تهران: روزگار. نقد ادبی در سبک هندی(. 1379فتوحی، محمود.) -
صرتی. نتصحیح مهرداد . بهديوان قاسم ديوانه(. 1395مشهدی)دیوانه(، مالمحمّدقاسم.) -

  اّ اوّل. تهران: فرهنگ عامه. 
 تهران: مجال. .شناخت داستان( 1383ل.)میرصادقی، جما -
.  اّ به اهتمام حسن وحید دستگردی. ترکرة ن رآبادی(. 1317).محمدطاهر نصرآبادی، -

 اوّل. تهران: ارمغان.
دهمين مجموعة مقاالت ياز«. انواع نقد خویشتن(. »1395نصرتی، مهرداد و همکاران.) -

 .1750-1730شت. صد. رالملی ترويج زبان و ادبيّات فارسیکنگره بين
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 هورا.تهران: ا اّ اوّل. . فنون بالغت و صناعات ادبی(. 1389الدّین.)همایی، جالل -   
 منابع مجازی

-http://mr 1396تارنمای دکتر محمّدرضا ترکی)فصل فاصله(. بازدید: اسفند -
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