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چکیده:
زمینه و هدف :در میان انواع نقد و دانشهای زبانی و ادبی ،سبک شناسی یکی از راههای نقد روش
مند اسههت كه با آگاهی از امکانات این دانش و به دور از تفسههیرهای ذوقی و تضههادهای شههخصههی،
میتوان متون ادبی از جمله دیوان شهههاعرانی كه كمتر مورد توجه قرار گرفتهاند را مورد بررسهههی و
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پژوهش میکوشد تا با بازنگری در اشعار یکی از شاعران گمنام سبک هندی به نام فطرت مشهدی،
به طور عملی و علمی ،ویژگیهای سبکی اشعار وی را در سطوح زبانی ،ادبی و فکری نشان دهد.
روشها :این مقاله براساس مطالعات كتابخانهای و به شیوۀ توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافتهها :میرزا معزّالدین محمد موسوی خان فطرت فرزند میرزا فخرا و نوادۀ دختری یکی از علمای
بزرگ م شهد به نام «محمد زمان م شهدی» ا ست كه در سال 1050ه.ق در م شهد به دنیا آمد .در
جوانی به اصههفهان رفت و پس از تحصههیالت دینی و ادبی به هند مهاجرت كرد .در آنجا مورد توجه
اورنگ زیب ،پادشاه هند قرار گرفت و داماد او شد .او در هند به مناصب بلند دیوانی رسید و در سال
 1101ه.ق درهمانجا از دنیا رفت .اشعار وی از منظر سبک شناسی در سبک هندی سرودهاست .در
اشعار وی ویژگیهای سبک هندی به وضوح دیده میشود ،مسائلی از قبیل :فراوانی تشخیص ،كاربرد
اسلوب معادله ،استفاده از تلمیحات مختلف برای خلق مضامین و تصاویر تازه و...
نتیجهگیری :پر ب سامدترین مو ضوع در سطح فکری ا شعار فطرت م شهدی به ترتیب شامل موارد
زیر است :عشق ،پند و حکمت ،شکوائیه ،عرفان و...در سطح زبانی ،استفاده از اوزانی و بحوری مانند
رمل و هزج موجب روانی شههعر فطرت شههدهاسههت .بسهامد واژگان عامیانه به نسههبت واژگان عربی و
تركی بسیار باالتر است .همچنین استفاده از واژگان مربوط به سبکشناسی به اشعارش جلوۀ خاصی
بخشیده است .از منظر ادبی نیز استفاده از تشبیه ،تشخیص ،ایهام و تلمیح بسامد بیشتری نسبت
به دیگر صورخیال و آرایههای ادبی دارند .فطرت در ت شبیهاتش بی شتر از انواع ت شبیهات عقلی به
حسی ،مفرد به مفرد ،بلیغ ،ملفوف نسبت به دیگر انواع ،استفاده كردهاست .بسامد استعارات مکنیه
نیز در مقایسه با استعارات مصرحه بیشتر است.
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A study of the stylistics of "Fitrat Mashhadi" poems
Kamran Kasaei1
Abstract:
Background and Aim: Among the types of criticism and linguistic and
literary knowledge, stylistics is one of the methods of methodical
criticism. He studied and researched and reproduced new theories and
ideas of stylistics. This research tries to show the stylistic features of his
poems in linguistic, literary and intellectual levels by reviewing the poems
of one of the unknown poets of Indian style named Fitrat Mashhadi.
Methods: This article is based on library studies and has been done in a
descriptive-analytical manner.
Results: Mirza Moazeddin Mohammad Mousavi Khan Fitrat is the son of
Mirza Fakhra and the granddaughter of one of the great scholars of
Mashhad named "Mohammad Zaman Mashhadi" who was born in 1050
AH in Mashhad. He went to Isfahan as a young man and emigrated to
India after his religious and literary studies. There he was noticed by
Aurangzeb, the king of India, and became his son-in-law. He rose to high
positions in India and died there in 1101 AH. His poems are composed in
the style of Indian style. In his poems, the features of Indian style can be
clearly seen, such as: frequency of recognition, application of equation
style, use of various allusions to create new themes and images, etc.
Conclusion: The most frequent topics in the intellectual level of Mashhadi
nature poems include the following: love, advice and wisdom, complaint,
mysticism, etc. At the linguistic level, the use of weights such as sand and
haze has caused the nature of nature poetry. The frequency of slang words
is much higher than Arabic and Turkish words. The use of stylistic
vocabulary has also given a special dimension to his poems. From a
literary point of view, the use of similes, discernments, ambiguities and
allusions is more frequent than other literary imaginations and arrays. In
his similes, nature has used more types of rational similes to the senses,
singular to singular, eloquent, and melodic than other types. The frequency
of Meccan metaphors is also higher than that of approved metaphors.
Keywords: Mashhad nature, stylistics, Indian style, language level,
literary level, intellectual level
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-1مقدمه
با آنکه در طول سههالیان دراز گذشههته ،آثار بسههیاری از بزرگان ادب ،تصههحیح و عرضههه
گردیده است ،هنوز كتب ارزشمند زیادی مجال خودنمایی نیافته و مهجور و دور از دسترس
ماندهاند .در نتیجه صهههاحبان آن نیز ناشهههناخته ماندهاند .یکی از این شهههاعران گمنام،
میرمعزالدین محمد مشهدی( 1101-1050ه.ق) متخلص به «فطرت»« ،مُعز» و « موسوی»
شههاعر سههبک هندی در نیمۀ دوم سههدۀ یازدهم هجری اسههت كه نه تنها هیچ اثری از او به
چاپ نرسیده بلکه چنان كه باید مورد توجه محققان و اندیشمندان نیز قرار نگرفته است .او
اهل مشهههد و به گفتۀ گروهی از محققان و تذكرهنویسههان ،اصههالتاً اهل قم بود؛ اما علیرغم
شهرت و پایۀ بلند در روزگار خویش و ذكر سرگذشت او در تذكرهها و منابع متعدد ،تاكنون
چنانکه باید و شاید به جامعۀ علمی كشور معرفی نشده است .وی مانند بسیاری از شاعران
عهد صههفوی به هند مهاجرت كرد و در دربار شههاهان هند به مقامات باالیی از جمله وزارت
رسید.
فطرت م شهدی در دورۀ صفویه زندگی میكرد و سبک شعری او ا صطالحاً به سبک
هندی یا اصفهانی شهرت دارد «.پس از روی كار آمدن دولت صفویه  ،شعر فارسی به وادی
دیگری گام نهاد و طرزی نو و روشهههی تازه را برگزید و خود را از دورههای پیشهههین ممتاز
ساخت (.حائری)11 :1390 ،در تق سیمبندی خا صی كه از شاعران سبک هندی صورت
گرفته ا ست ،فطرت م شهدی در گروه دوم و در زمرۀ شاعران خیالبند( رهروان طرز خیال)
جای میگیرد .با جستجو در منابع اطالعاتی مشخص شد كه تنها مجتبی طاووسی مقالهای
با عنون « فطرت مشهههدی» در شههمارۀ  53مجلۀ آینۀ میراث نوشههته اسههت كه در آن به
معرفی شاعر و نسخ دیوان وی پرداخته است.
این تحقیق براساس نسخۀ شمارۀ  13510/2كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی كه اشعار
سه شاعر خواجه ح سین ثنایی م شهدی ،فطرت م شهدی و واعظ قزوینی وجود دارد ،انجام
شدها ست  .دیوان فطرت شمل  134صفحه و دربرگیرندۀ برگهای  55تا  121این ن سخه و
شامل  1565بیت ا ست .این ن سخه تو سط « صفدر علی بن شیخ محمد م شهدی» در 22
ذی قعدۀ سال  1152به خط نستعلیق نگاشته شده است.
در این مقاله كه به روش كتابخانهای انجام شده ا ست ،ویژگیهای سبکی ا شعار وی ،در
سه سطح فکری ،زبانی و ادبی بررسی شده است.
-2معرفی فطرت مشهدی و آثار وی
میرزا معزالدین محمد موسوی؛ متخلص به « فطرت» و معروف به «فطرت مشهدی» از
شههعرای بلند همت و خوش قریحۀ سههدۀ یازدهم هجری اسههت كه تذكرهنویسههان ،خود و
اجدادش را از بزرگان روزگار شمرده و ستودهاند .بی شتر تذكرهنوی سان تاریخ والدت وی را

بررسی سبک شناسی اشعار «فطرت مشهدی» 245/

در سههال  1050ذكر كردهاند .همۀ تذكرهنویسههان نام او را «محمد» ذكر كردهاند اما القاب
گوناگونی برای وی ذكر كردهاند ،مانند« :میرزا مُعز»« ،میرزا معز فطرت» « ،میرزا معزالدین
محمد»« ،معزالدین ،محمد موسوی خان» « ،میرزا معزالدین محمد موسوی» و « موسوی
خان میرزا معزالدین» .تخلص وی «فطرت» اسههت و به همین دلیل به «فطرت مشهههدی»
مشههههور گرد یده اسهههت.ا ما ب عد ها  ،پس از م هاجرت به ه ند ،تخلص «موسهههوی» را
برمیگزیند.گاهی نیز در كنار این دو تخلص ،تخلص«مُعز» را نیز به كار میبرد.
پدر او « میرزا فخرا قمی» از سادات موسوی قم معروف به « موسوی قمی» است كه از
آن دیار به مشههههد مهاجرت و در آنجا با دختر یکی از علمای بزرگ مشههههد یعنی« محمد
زمان مشههههدی» میرزا فخرا ازدواج كرد .جد مادری او میرمحمد زمان از علمای معروف
مشهههد بود .به همین دلیل برخی تذكرهنویسههان وی را قمی میدانند ،اما برخی دیگر وی را
مشهدی ذكر كردهاند.1
وی پس از ورود به هند به سبب مرتبۀ علمی و فضایل وجودی ،مورد توجه اورنگ زیب
عالمگیر ،پادشاه وقت هندوستان قرار گرفت و به اشارۀ او ،با دختر شاهنواز خان صفوی كه
خواهرِ زن شاه بود وصلت كرد و در نتیجه همداماد شاه هند گردید .این ازدواج و نزدیکی با
خاندان سلطنتی فطرت را به اوج عزت و اعتبار رساند .ابتدا در پتنه( عظیم آباد ) به مقامات
باالی دیوانی مانند هزاری و سههههزاری رسههید .سههپس به «دیوانی تن»(اسههتیفای ممالک
محروسهههه) و دیوانی دكن نائل گشهههت .اما در آنجا با امیدخان ناظم پنته ،پسهههر امیراالمرا
شههایسههته خان اختالف پیدا كرد .اورنگ زیب پس از اطالع از این نزاع و دشههمنی در سههال
 1099او را به حضور پذیرفت و پس از احترام و اكرام فراوان  ،عنوان «خان» را كه ظاهراً از
عناوین بلندپایۀ آن روزگار هند بود به لقب موسههوی افزود و او را به لقب «موسههوی خان»
مفتخر گردانید .وی سههال بعد به «پایۀ وزارت دكن و دیوانی تن و هزاری منصههب سههرافراز
گردید ».وی در سال  1101در ملک دكن به دیار باقی شتافت و در همانجا به خاک سپرده
شد.
آثار فطرت م شهدی :دیوان :شامل غزلیات ،قطعات،ق صاید ،رباعی و تکبیتهای او ست/.
سفینۀ فطرت :سفرنامهای در نه ف صل شامل دیدهها و شنیدههای وی در ایران و هند به
عالوۀ حکایاتی از كتب دیگر خصوصاٌ فرج بعد الشده است /.گلشن فطرت:مشتمل بر اشعار
تازهگویان ا ست كه طبق نقل تذكرهنوی سان ،به عنوان« بیاض» از آن یاد شده و سرخوش
در تدوین كلمات الشعرای خود از آن بهره گرفته است( .گلچین معانی1369 ،؛ ج/1026 :2
سهههرخوش96 :1389 ،و  / 203بیاض :گویا فطرت جز گلشهههن اثر دیگری به نام بیاض نیز

 - 1مرا كه مشهدیام خاک آن دیار بس است

عقیق از یمنی لعل از بدخشانی( )173
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دا شته ا ست .از این اثر د ستنوی سی در ان ستیتوی ابوریحان بیرونی واقع در تا شکند موجود
است (.ایمانی / )73 :1391 ،مثنوی در ماجرای بنارس :مثنوی كوتاهی دربارۀ داستان عشق
شههورانگیز سههیاحی مسههلمان و دختر راجای بنارس در  104بیت اسههت ( .فطرت موسههوی،
 /4 :1343ایمانی / )67 :1391 ،ردیف االشعار :گلچینی از اشعار حدود  200شاعر معاصر یا
متقدم فطرت م شهدی ا ست( انو شه :1380 ،ج4ذیل مو سوی م شهدی) ن سخهای از این اثر
در كتابخانۀ آكادمی علوم تاجیکستان و نسخۀ دیگری در كتابخانۀ عمومی مركزی نیویورک
موجود اسههت( ایمانی / )71-70 :1391 ،منشههات :مجموعهای از قطعات منثور اسههت كه با
عنوان« منثورات فطرت» شناخته شده ا ست (.حاج سید جوادی/ )440-439 :1390 ،
شههعر ریخته( اردو) :تذكره نویسههان با اسههتناد به بیت زیر ،فطرت را شههاعری ریختهسههرا
دانسههتهاند :از زلف سههیاه تو به دل دهوم پری هی در خلوت آئینه گهتا جهوم پری هی (
قائم پاندپوری /29-28 :1966 ،كریم الدین) 327-326 :1983 ،
-3نگاهی به قالبهای شعری دیوان فطرت مشهدی
ا شعار به جا مانده از فظرت مهدی در سبک هندی و عمدتاٌ غزل عا شقانه ا ست .ب سیاری از
غزلهای او ناتمام و كمتر از پنج بیت اسههت.همچنین از او شههش رباعی و پنج قصههیده باقی
ماندها ست .دو ق صیده از پنج ق صیدۀ موجود در مدح امام علی(ع) و دیگری در ستایش امام
رضا(ع)است.
جدول قالبهای شعری مورد استفاده در اشعار فطرت مشهدی
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*عشق:
ز پیکان خدنگش دوش كردم كامرانیها  /كه با خود داشتم آهنربا از سخت جانیها()15
نکهت مشک سر از نافه نیارد بیرون  /از تو ترسیده ز بس چشم غزاالن ختا( )81
ستمگران هدف تیر كردهاند مرا  /بتان حوالۀ شمشیر كردهاند مرا()85

بررسی سبک شناسی اشعار «فطرت مشهدی» 247/

هر كجا چشمی است گیرا صید آرامیم ما /آشیان گم كردۀ هر حلقۀ دامیم ما()94
نکشم تنگ در آغوش نگاهش ترسم /كه خلد خار به پیراهن نازک بدنی( )161
كه میگیرد به گردن خون صد عا شق تب سم را  /خدا ننماید آن روزی كه جانان خ شمگین
باشد()184
همچنین در برخی اشههعار وی اشههارههایی به عشههق مجازی و حتی شههاهد بازی نیز دیده
میشود.
به هندو زادهای داد دل خود را كه از شوخی  /خیال پرۀ پان میکند دلهای پر خون را()4
دلم را برده از كف پسر بیرحم بزازی  /متاع آرزو ازان كنی ،مطلب گران سازی()359
دلم را برده هولی باز هندوزاده مدهوشهههی  /بسهههنتی چیره كجبندی ،دو دامی ،یک تهی
پوشی()363
تعالی اهلل زهی شیرین پسر هی /نزاكت هی ،رعونت هی ،كمر هی()384
*عرفان « :بنمایههای فل سفی و عرفانی در شعر این دوره ب سیار ضعیف و س ست میبا شد،
چون شعر سبک هندی شعر لذتهای لحظهای و زودگذر ا ست ،نه شعر لذتهای معنوی .در
بررسی شعر این دوره پی میبریم كه ذوق زیباییشناسانۀ شاعران و مخاطبان شعر این دوره
واب سته به لحظههایی لذتبخش و زودگذر ا ست و این ك شف و شهودهای لحظهای ،سبب
ابداعهایی تازه ،تخیلی ،تناسهههبهای لفظی و تصهههویرگرایی دور از ذهن میگردد(حسهههن پور
آالشتی)27-26 :1384 ،
هوای آن می جوشان به سر افتاده بود امشب /ز خامیها خیال شعلۀ ادراک میكردم( )18
شب كه در میخانۀ ذوق فنا ساغر زدم  /خنده چون صبح قیامت بر صف محشر زدم ()139
حریف سههخت بازیهای عشههقش نیسههتی فطرت /گذشههتن از دو عالم باشههد اول داو نرد او (
)151
توان دید از چراغانهای كثرت نور وحدت را/بود توجیه صهههورت رنگ كفر آیینه كیشهههان را
()195
در مزرع فنا گرو از برق بردهاند /آنان كه خویش را پر كاهی شمردهاند( )209
*پند و حکمت :توجه به ادبیات تعلیمی و پرداختن به مباحث اخالقی از جمله ویژگیهای
عمومی همۀ دیوان ا شعار ا ست و كمتر اثر ادبی را میتوان دید كه از این عن صر خالی با شد.
در شههعر این دوره ،توصههیه و اندرزهای دینی و اخالقی دیده میشههود كه به شههکل تمثیل و
مضامین بسیار زیبا به مخاطب منتقل میشود.
میشود مرآت حسن الیزالی دیدهات /گر شوی بیدار از خواب پریشان حواس( )128
زر گنج قناعت را كه صرف آبرو كردم /ز قارون كم نمیبودم اگر در خاک میكردم( )138
فطرتم را تاب منتداری گردون نبود  /موسوی افتادگی برداشت بار از دوش من ( )149
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لباس دولت از حق میکند بیگانه نیکان را  /شهههود چون قطره گوهر در كف دریا نمیماند(
)114
بر تو گوارا شود ناخوش دنیا به صبر /ساعتی از كف بنه آب گل آلوده را ()97
بود دنیا سراب مردعا دنیاپرستان را  /دهد رو مطلب دیگر ،اگر مطلب روا گردی()360
*مفاخره:
بویی رسیده بود به بونصر و بوعلی  /زان گل كه ساخت جیب مرا رشک اللهزار (قصیدۀ)1
شد از مدیح تو طبع من آن چنان روشن  /كه مهر انوریم خواند و ماه خاقانی( قصیدۀ )2
میزند با سرو پهلو مصرع رنگین من  /ترسمش با گل بسنجی ،طبع موزون نازک است ()91
نیسههت در طرز سههخن فطرت كسههی با من شههریک  /بیت رنگین معنیم را خانۀ در بسههته
است()95
میشوی بهر چه قائل به وجود چو خودی  /موسوی مثل تو در عالم امکان هم نیست()169
موسوی شهرۀ آفاق شدن آسان نیست  /گشت بسیار فلک تا چو منی پیدا شد()200
*شکوائیه:
عاقبت گشتم زبون چرخ با چندین هنر  /در كمند آورد آخر تنگ میدانی مرا()30
ز بس كه چرخ جدا كرد از عزیزانم /ز سنگ تفرقه گردید تن كبود مرا( )73
آخر به جرم پر هنری كاست قدر من /این صفحه باطل از لفظ انتخاب شد ( )109
چنان بیمهری ایام دارد تیره احوالم /كه از دامان شب خاموش میگردد چراغ من( )149
احوال من از گشت به هر كسب پریشان  /بگسیختن رشتهام از پر گهری بود( )229
به رغم بی وفایی حسهههرتآلود از وطن رفتم  /شهههدم عکس خود و رو بر قفا از خویشهههتن
رفتم()293
ز برق بیش ضرر داشت ابر بی موسم  /چه ها ز خویشنما دوست دشمنان دیدم()297
*مبارزه با زهد ریایی:
نماز جمعه زاهد را بود آیینه بازاری /دكان خودفروشی كرده محراب عبادت را()8
زاهدان خشک را در سر هوای عشق نیست /كاسه چوبی كی بود درخور بساط شاه را؟( )44
در لباس دین دم از دنیاپرستی میزند /زاهد گوساله هم مشغوال سحر سامری است()100
زاهد بگو به ما كه گناه شراب چیست  /مستی تو هم ز جام غرور احتساب چیست؟( )153
به خویش تهمت آزادگی چرا میبست؟  /فقیه شهر كه دعوی خودفروشی داشت()167
زاهد آمد ای حریفان باده در ساغر كنید  /هیمۀ خشکی به دست افتاد آتش بركیند()191
ما را بهشت نقد و تو را حور دادهاند  /زاهد میان ما و تو انصاف كردهاند()219
*توجه به وطن و هند:
نبودم در وطن هم فارغ از دلتنگی غربت  /مگر چوب قفس كردند خار آشیانم را ( )64
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میروم آخر به هندوستان ز دست آن نگار /گرچه از بخت سیه پا در حنا باشد مرا( )73
ما بلبل عشقیم و قفس بال و پر ماست  /چون بوی گل چیده وطن همسفر ماست( )86
هالک هندم و خوبان خوش بناگوشش  /صباح پند دلآموز و شب فراموشش( )131
به از عیش وطن باشد مرا دلتنگی غربت  /كه از چوب قفس آزار خار آشیان دارم( )141
در هند نمیدهند كسی رو به كسی  /احسان نکنند یک سر مو به كسی( )192
من مرغ آشیان قفس دام گلشنم /آوارگی به سوی وطن میبرد مرا ()197
نگاه سرمهآلودی ز خوبان دیدهام فطرت /اگر در هند باشم باز مشتاق صفاهانم()299
پشهههیمانم از این پرواز بیجا سهههخت میخواهم  /به دام عیش یک بار دگر در اصهههفهان
افتم()312
مدم در محفلم افسههون تکلیف وطن هر دم  /كه همچون عضههو از جا رفته افزون میشههود
دردم()321
تا كی به هند دلم كسب تیرگی  /آئینه را وطن كه شنیده است زنگبار( قصیدۀ )1
*سهههتایش ائمه  :در دورۀ صهههفویه كمتر شهههاعر فارسهههیگوی مقیم ایران و حتی هند را
میشنا سیم كه پیامبر ( ص) و خاندان پاكش را ستایش نکرده با شد .در این میان مدح امام
علی( ع) بسامد بیشتری دارد .فطرت شاعری شیعه مذهب و معتقد به والیت امیرمومنان و
خاندان پاكش ا ست  .مو ضوع ق صاید اول و دوم از ق صاید پنجگانۀ او در مدح امام علی(ع) و
امام رضا( ع) است.
-4-2موسیقی بیرونی :وزن
موسوی خان فطرت در اشعارش بیشتر از اوزان و بحور آرام و مالیم استفاده كرده است كه
دلیل این امر را میتوان عالوه بر موضوع اشعارش ،تالش برای مضمونپردازی و معنیگرایی
شاعر دانست .دو بحر رمل و هزج بیشترین بسامد را در اوزان شعری دیوان او دارا هستند.
رمل را كه جزو اوزان نرم و سههنگین اسههت برای بیان هجران و درد و وزن دلنشههین و آرام
هزج را برای بیان مضامین عاشقانه به كار برده است.
جدول اوزان مورد استفاده در اشعار فطرت مشهدی
نام بحر

هزج

رمل

مضارع

مجتث

غزل

164

142

39

33

قصاید

-

2

2

1

تک بیتها

16

24

11

8

مجموع

180

168

52

42

-3-موسیقی كناری :قافیه و ردیف
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از منظر سههبکشههناسههی ،توانمندی شههاعران را میتوان با توجه به قافیههای شههعر آنان
سنجید .قافیه محل شهور هنر شاعری یک شاعر است .افزونی حروف مشترک قافیه ،وابسته
به قدرت شاعر است .قافیهای كه تعداد حروف مشترک بیشتری دارد ،كلمات آن بیشتر بهم
شبیهند و رو به هم سانی میروند و هرچه قافیهها از این نظر قوییتر با شند ،همانند ردیف،
تکرار یک كلمه صورت میگیرد و این تکرار خود موسیقیآفرین است .تعداد حروف مشترک
قافیه در ا شعار فطرت به چهار د ستۀ قافیه با یک ،دو  ،سه و چهار واج تق سیم می شود كه
قافیه با دو واج مشترک بیشترین بسامد را دارا است.
شعر سبک هندی در رعایت قافیهها و تنوع آنها با ا شعار دورههای قبل از خود اختالف
اسههاسههی دارد .در سههبکهای ماقبل هندی ،تکرار قافیه در غزل جایز نبود و در قصههیده هم
اعتقاد بر آن بود كه فاصلۀ بین قافیههای تکراری باید حداقل هفت بیت باشد ،اما « شاعران
سههه بک هندی تکرار قافیه را به فاصهههلۀ یک یا دو بیت(وگاه بیهیچ فاصهههلهای) عیب
نمیشهههمردهاند بلکه آن را نوعی هنرنمایی نیز به حسهههاب میآوردهاند (.شهههفیعی كدكنی،
 ) 71 :1387بنابراین در یک غزل ممکن اسههت از یک قافیه دو یا چندبار اسههتفاده شههود.
فطرت نیز در اشههعارش از تکرار قافیه بسههیار اسههتفاده كردهاسههت .به عنوان مثال در غزل
شمارۀ  293كه شش بیتی ا ست؛ قافیۀ رنگم را سه بار تکرار كرده و در غزل شمارۀ 358
كه پنج بیتی ا ست ،قافیههای پیراهن و دامن را دو مرتبه و در ق صیدۀ اول  ،قافیۀ « شرار »
را چهار مرتبه تکرار كرده اسههت .همچنین وی در  12مورد از ردالقافیه و در قصههاید دوم و
سوم از تجدید مطلع استفاده كرده است.
از  376غزل كامل و ناتمام( به جز تک بیتها)  315غزل دارای ردیف هستند و فقط 61
غزل ردیف ندارند .ردیف فعلی بیشههترین بسههامد را دارا اسههت و فعل اسههت با  17مرتبه و
همراه با كلمات دیگر مانند« :ما بس ا ست» «،پیش ا ست» «،بهتر ا ست» و ...در چهل غزل
دیده میشههود .از میان حروف نیز  ،حرف« را» با بسههامد  63غزل بیشههترین تعداد را دارا
است.از شش رباعی موجود در دیوان ،تعداد سه رباعی دارای ردیف هستند .ولی هیچ یک از
پنج قصیدۀ او دارای ردیف نیستند.
-4-3سبکشناسی واژهها:
با توجه به اینکه در سبک هندی با روگردان شدن دربار صفویه از شاعران ،شعر از دربار
بیرون آمد و در میان عامۀ مردم رواج یافت؛ كمكم الفاظ و جمالت و مثلهای عامیانه و از
همه مهمتر فرهنگ عامیانه در شهههعر این دوره رواج یافت « .اگرچه این ویژگی به شهههکلی
رقیق در سههبک عراقی...سههابقه داشههته اسههت؛ اما در شههعر آنها به عنوان نوعی تفنن به كار
میرفته در صورتی كه در دورۀ مطالعۀ ما نوعی ضرورت مح سوب می شدها ست (.خاتمی،
 )25 :1371به طوریکه میتوان یکی از مشههخصههههای این سههبک را میتوان توجه به الفاظ
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عامیانه دانست .در شعر سبک هندی در اشعار فطرت مشهدی به الفاظ عامیانهای برخورد
میکنیم كه در شعر شاعران ادوار پی شین دیده نمی شود :از سر وا كردن ( )10آ شفته
اطوار ()65رو دادن( 69و  ،)192از سر وا كردن  -صاحب مرده (  )69شوخ هر جایی ()70
خواهی نخواهی (  )71كبوترخانه ( )73لقمۀ بی اسههتخوان(  78و  ،)112چشههمک زدن(
 ،)86مفت(  94و  ،)109هیچکاره(  ،)99چه چه(  106و  ،)156به گردن گرفتن(  112و
 ،)195خانمان خراب ( )114كس مخر(  )117واشدن(  ،)122آتش در ته پا داشتن( 129
و  ،)164كار به جای نازک رسههیدن(  ،)135خویش نما دوسههت دشههمنان(  ،)139دسههت
رعشهدار(  ،)164نسبت دور داشتن به كسی( 122و  ،)129نمک بر زخم پاشیدن ( )157
نوش جان ( )195بازیگوش(  ،)220شاباش  -واه واه (  )235حنابند ()255و...
*تركیبات  :ایجاد تركیبات جدید در شعر عصر صفویه رایج است( غالمرضایی:1377 ،
 )233فطرت نیز از ظرفیتهای زبان فارسههی ،برای تركیبسههازیهای جدید و تشههخص آفرین
خود بخوبی اسههتفاده كرده اسههت و با خلق این تركیبها ،معنی و تصههاویر جدیدی را ایجاد
كرده است :نوراندود -سرشک خام(  )59حُسن گندمین(  62و ،)143كشت انتظار(  )64كم
نگاه(  ،)71شکوه اسلوب(  72و  ،)88خندۀ دنداننما(  73و  83و )..گل دام(  74و  82و)...
مجمر تصویر حیرت(  )79ره خوابیده( )82آتش عنان(  84و  169و )...آرزو گستاخ -شکوه
اسههلوب(  ،)88نخل دلخوشههی(  )93مهتاب رحمت -دیبای زهد -كتان گناه(  ،)99حُسههن
صحرایی(  )97دست افشار(  ،)107تمناگاه(  ،)110فالخن نشین(  ،)115آتش اثر( ،)125
پرواز رنگ(  131و  135و)...بحر معذرت -بندر پشیمانی(  )174آیینه دل(  )189و...
*ا صطالحات سبکی  :سخنوران سبک هندی بیش از دیگر گویندگان ادوار تاریخ ادب
فار سی در باب سبک و نقد ادبی سخن گفتهاند .این آرای ژرف كه مبین تجربهای عمیق از
مبانی جمالشههناسههی آن روزگار اسههت ،غالباً در یک مصههراع یا یک بیت بیان شههده اسههت(
فتوحی)124 :1385 ،
یاد چشمش فتنه شد راز دلآشوب مرا /شوخی مضمون ز هم واكرد مکتوب مرا( )72
میزند بر سرو پهلو مصرع رنگین ما /ترسمش با گل بسنجی طبع موزون نازک است( )91
گرچه صد فریاد دارد مقطع خامو شیم  /مو سوی آه سته تح سین كن كه م ضمون نازک
است( )91
نیست در طرز سخن فطرت كسی با من شریک  /بیت رنگین معنیم را خانۀ در بسته است(
)95
معنی بکری اگر پیدا كند بکر است چرخ  /مطلع خورشید مضمون مکرر بسته است( )95
ما و فطرت در پی ترتیب دیوان نیستیم  /مصرع شوخی كه از ما بشنوید از بر كنید( )125
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-4-6صور خیال و آرایههای ادبی:
*تشبیه :ابتداییترین صورت تالش تخیل برای وحدت بخشیدن به صورخیال ،تشبیه است.
هستۀ اصلی و مركزی بیشتر خیالهای شاعرانه تشبیه است.
تشبیه از دیدگاه حسی یا عقلی بودن طرفین:
نوع تشبیه

حسی-حسی

عقلی-حسی

حسی -عقلی

عقلی -عقلی

درصد

36%/36

59%/54

3%/04

1%/06

محسههوس به محسههوس :عمریسههت چون كبوتر دل میزنم به دامت دارم هوس ببینم دل
روی دل طپیدن( )164
معقول به محسههوس :عشههق آتش بود و خانه خرابی دارد /پیش آتش دل شههمع و پر پروانه
یکیست( )73
محسههوس به معقول :تو چو اقبال منی ،خفته در آغوش رقیب  /غافل از عاشههق بیچاره كه
بیدار نشست( )77
معقول به معقول :همچو جان ،آتش ع شق تو نهان دا شتهام /بردهام بار تو تا تاب و توان
داشتهام( )213
تشبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه
نوع تشبیه

بلیغ

مجمل

مفصل

مرسل

موكد

درصد

49%/59

22%/40

13%/01

10%/34

4%/63

ت شبیه بلیغ :شب كه بزمم بود رنجور از غم دیدار او  /محفلم را می تب گرم و قدح تبخالهبود()207
تشههبیه مجمل :چو دیدۀ مور اسههت دل ،ای ماه كجایی  /بی لعل تو با ملک سههلیمان چهتوان كرد( )120
تشههبیه مفصههل :ریخت رنگ دل تپیدنها ز نوک خامهام /چون رگ جان میتپد در دسههتقاصد نامهام()325
ت شبیه مر سل :ای كاش چو پروانه پری دا شته با شم /تا گاه به كویت گذری دا شته با شم()159
تشهههبیه موكد  :عشهههق آتش بود و خانه خرابی دارد  /پیش آتش دل شهههمع و پر پروانهیکیست( )73
اضافۀ تشبیهی :اغلب اضافههای تشبیهی در دیوان فطرت ،ساده و مطابق سنت ادبی است
اما گاه تركیبات جدید هم در بین آنها دیده میشود :موجۀ حیرانی -زورق آینه ( )174سینه
بحر ( )277سیه خانۀ دام ( )211خرمن صبر ( )234گلدام نگاه ( )245و..
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تشبیه به اعتبار مفرد یا مركب بودن طرفین
نوع تشبیه

مفرد -مفرد

مفرد-مركب

مركب -مفرد

مركب-مركب

درصد

93%/36

2%/28

3%/12

1%/24

مفرد به مفرد  :خوشههها به حالت گیسهههوی همچو سهههنبل او كه اوفتد ببر آن تن چونسترنش()129
مفرد به مركب  :ز زیر پیرهنش چون شههراب ناب ز جام دال ببین كه چه سههان جلوهگرشدهست تنش( )128
مركب به مفرد  :دسههتهای گنهآلود ما را بگذار در چمنزار تو چون آهوی وحشههی بچرند()95
نهان جز یاد
مركب به مركب  :چو آن دسهههتی كه در بازی به كف انگشهههتری داردلعلش نیست در مشت غبار من()332
تشبیه به اعتبار تعدد طرفین
نوع تشبیه

مفروق

ملفوف

جمع

تسویه

درصد

8%/20

49%/61

38%/80

3%/39

تشبیه تسویه :وصل دلبر ،هجر دلبر آتش است  /پای تا سر ،آتش اندر آتش است( )211تشههبیه جمع :چون باغ زیبایی ،چون عمر شههیرینی  /چون عشههق پر رازی ،چون باده پرجوشی( )180
ت شبیه ملفوف :سنجیدهایم ما به جز ار موی و روی یار  /حا صل ز رفت و آمد لیل و نهارنیست( )71
تشبیه مفروق :خوشا به حالت گیشوی همچو سنبل  /كه اوفتد به بر آن تن چو نسترنش()129
اقسام دیگر تشبیه
نوع تشبیه

مضمر

مشروط

تمثیل

تفضیل

درصد

56%/67

1%/24

1%/86

40%/13

ت شبیه تف ضیل :گلبرگ برد ر شک به رنگ بدن تو  /دلتنگ شود غنچه چو بیند دهن تو(
)178
تشههبیه تمثیل در قمار عشههق ،هسههتی دادم و عزلت گزیدم  /خم چو خالی میشههود از باده
میافتد كناری( )181
تشههبیه مشههروط :زندان جهان بهر عماد اسههت چو فردوس  /گر صههحبت ارباب وفا داشههته
باشد( )117

/ 254سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) /شماره پیاپی  /58اسفند 1399

ت شبیه م ضمر :خون شد از ح سرت میگون او دلم  /فریاد از این شراب كه ساغر گداز بود(
ش )189
معکوس :یک سو شهاب ،چون نگه یار  /آتش فکنده سوی احبا( )239
تشههبیه وهمی :دیدهام گاهی اسههیرانی به دامی مبتال  /لیک مجنونی چو من سههیمرغ كوه
كیمیاست( )92
*استعاره :بیشتر استعارههای موجود در اشعار فطرت بسیار ساده و از نوع استعاراتی هستند
كه فاصلۀ مستعارمنه و مستعارله در آن بسیار اندک است و خواننده با دیدن یکی از طرفین
استعاره ،به راحتی و بدون اندیشه ،به طرف دیگر استعاره پی میبرد.
نوع استعاره

استعارۀ مصرحه

استعارۀ مکنیه

درصد

42%/06

57%/94

*استعارۀ مصرحه:
نوع استعاره

مصرحۀ مطلقه

مصرحه مرشحه

مصرحه مجرده

درصد

28%/28

23%/11

48%/61

ا ستعاره مجرده :ب سملم را تپش بازپی سن رفت از یاد  /بس كه دل محو كمانداری صیادم
بود()175
ا ستعاره مر شحه  :یو سف من پردهپوش از ا شک بدنام من ا ست  /بوی پیراهن لباس نازک
اندام من است()292
استعاره مطلقه :چو فطرت كشتهای دارد بت گلگون سوار من  /ز دامان قیامنت نیست كم
دامان زین او ()345
*ا ستعارۀ مکنیه :در ا شعار فطرت م شهدی ،ب سامد ا ستعارۀ مکنیه در شکل ا ضافی( ا ضافۀ
استعاری) تقریباً دو برابر شکل غیر اضافی آن است:
استعارۀ مکنیه

غیر اضافی

اضافی

درصد

36%/61

63%/39

غیر ا ضافی :حا صلی جز زهر ح سرت نی ست صاحب جاه را میگزد اقبال دنیا مردم آگاه
را()44
خوناب جگر میچکد از شعلۀ حسرت /چشمک زدن برق پیام شرر ماست()106
بوی جان میشنوم از چمن زخم مگر /.آب حیوان به دم خنجر قاتل بستند()171
ز مهر چرخ كجرفتار بیش از مهر میترسم  /به دندان میگزم لب لقمه گر بی استخوان باشد
()195
دشمن آسودگیها بود اظهار هنر  /تا نشد جوهر نهان آیینه چشمی وانکرد()208
چراغ تربتم از گریه ویران كرد عالم را /رگ ابر است گویی رشتۀ شمع مزار من()331
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*كنایه :توجه به كنایات در سبک شنا سی مهم ا ست .زیرا فقط ك سانی كه به زبان ت سلط
كافی دارند میتوانند از این باب اسههتفاده كنند( شههمیسهها )300 :1390 ،در اشههعار فطرت،
بسامد كنایات فعلی و از نوع ایما ،نسبت به دیگر انواع كنایات بیشتر است.
كنایه از موصوف :كاتب صنع ازل بر مصحف رخسار تو  /زد رقم هر آیۀ رحمت كه در شان
تو بود()177
كنایه از صفت :پیچ و تاب عشق اگر این است آخر میشود  /زلف خوبان حلقه در گوش شب
یلدای ما()14
كنایه از فعل :خوش نماید می ز مینای بلورین ریختن  /بهر خونریزم كنی گر آسهههتین باال
خوش است()103
نوع كنایه

كنایات فعلی

كنایه از صفت

كنایه از موصوف

بسامد

76%/16

13%/56

10%/44

*ایهام و انواع آن :ایهام در شههعر فطرت ،محور خلق مضههامین تازه و آفرینش معانی جدید
قرار میگیرد و ا ساس معنایی بی شتر ابیات شعر این دوره بر دو پهلویی كلمات ا ستوار ا ست
كه نوعی بازی با ابعاد گوناگون كلمات است.
به نرمی جا اگر گیریم در بزم طرب ساقی /به رنگ پنبۀ مینا ز سر وا میکند ما را ( )59
برگریزان نخل طاقت را نقاب افکندن است /جویبار گلشن دیدار از خود رفتن است( )94
كاش یاد آری پس از چندین فراموشهههی مرا /نقد اگر روزی شهههود این نسهههیهكاریها خوش
است()103
ز شور نالۀ من رفت بیستون بر باد /هنوز چشم تو در قصد خواب شیرین است()121
رنگ پریدهام كه نشد صید دامنی  /از یک نگاه زخمی منقار باز بود()189
كام مردان شاهد دنیای دون كم میدهد  /غازۀ این زال یاد از خون رستم میدهد()200
حاجتی رفع نشد بی بدل عمر عزیز  /یوسفی گم گشت اگر پیرهنی پیدا شد()254
نیم گر قابل تیغت ،بیا دسهههتی به خنجر كن /نشهههد گر دامنت رنگین ز خونم دامنی تر
كن()343
*تلمیح :تلمیح در سبکهای مختلف و در د ست شاعران مختلف كن شهای مختلفی مییابد.
این مطلب به نحوی به سبکشناسی نقشگرا مربوط میشود .مواد خام در سبکهای مختلف،
نق شهای مختلف مییابند :نق شهای تو صیفی ،اجتماعی ،عرفانی و  ...تلمیح در سبک عراقی
بی شتر در خدمت بیان اح ساس و و صف حال عا شق و مع شوق ا ست و لذا مثالً سخن از
شیرین و لیلی و فرهاد و مجنون ا ست .در سبک هندی ،تلمیح بیشتر برای بیان آموزههای
اخالقی ا ست ،ار سال المثل می سازد و یا شاعر با آن مو ضوع را تبدیل به م ضمون میکند(.
شمیسا)52 :1385 ،
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تلمیح به احادیث و قرآن :انگشتری كه داد به سائل عطای تو ( قصیدۀ )1آمد نبی مدینۀ
علم و علی درش ( ق صیدۀ  )1داند كه غیر شیر خدا نی ست حمله دار ( ق صیدۀ  )1و/ /..
تلمیح به داستان پیامبران :گلشن مصر است صحرا ،گرگ یوسف دریده را( ش  )63آنچه بر
خضهههر آب حیوان اسهههت بر ما آتش اسهههت()101یوسهههف جان تا به كی زندانی آب و گل
اسهههت( )105به خویش رفته فرو چون تنور طوفانی( قصهههیدۀ  )2به دسهههت دیو مده خاتم
سهههلیمانی( قصهههیدۀ  /)2تلمیحات غنایی :ز شهههور نالۀ من رفت بیسهههتون بر باد ()121
بیسههتونی شههدهام تیشههۀ فرهاد كجاسههت( / )155تلمیحات غیر اسههالمی و تاریخی :چو
منصههورم ندارد عشههق در قید گرانجانی (  )294خجلت كشههید خامۀ مانی ز روی تو( ش
)347
*اسههلوب معادله  :شههعر سههبک هندی ،تمثیل ( مدعا مثل) و اسههلوب معادله یک ویژگی
برج ستۀ سبکی ا ست .این صنعت قبل از سبک هندی نیز كاربرد دا شت ،اما شاعران این
سبک از آن ب سیار ا ستفاده كردند و از طرف دیگر نحوۀ ا ستفادۀ آنها متفاوت ا ست .تمثیل
در سبکهای پی شین در چند م صراع تمام می شد ،اما در سبک هندی  ،در یک بیت مطرح
میشود .شاعران سبک هندی گاهی مطلب مفصلی را با تمثیل در یک بیت خالصه كردهاند.
مجال گفتگو در كنه ذاتش نیست دانا را  /بود ناچار از ضبط نفس غواص دریا را( )60
میشود راز دل تنگ از هجوم گریه فاش  /خط پریشان مینماید كاغذ نمدیده را ( )69
ریخت چون دندان به جز مردن نباشهههد چارهای  /كاروان هرجا كه بار انداخت آنجا منزل
است( )93
دل ز هر پیکان شوخی رخمی اندی شه ا ست  /جنبش هر برگ نخل ناتوان را تی شه ا ست(
)96
دل فسههردن بیكماالن راسههت اكسههیر حیات  /نخل مومین در هوای سههرد محکم ریشههه
است()133
راز اگر فاش شد از سادهدلیها چه عجب  /عکس را در بغل آینه پنهان كردهاند()183
رنجش دریا دالن را احتیاج عذر نیست  /زخم روی آب كی محتاج مرهم میشود؟( )220
*تناقض :پارادوكس یکی از ابزارهای زبان شاعرانه است كه همزمان درست و نادرست را با
همنشههینی ظریف معنای عادی واژگان درهم میتند .در همۀ ادوار شههعر فارسههی تصههاویر
پارادوك سی وجود دا شتها ست .در دورههای نخ ستین شعر و نثر فار سی ،به دلیل دریافتها و
اح سا سهای سادۀ شاعران و نوی سندگان ،كم و اغلب ساده ا ست .در آثار صوفیان ،به سبب
عوالم احسههاسههی پیچیدۀ آنها ،این نوع بیان گسههترش فراوان مییابد و در شههعرهای پیروان
سبک هندی بسامد باالیی دارد :برق تیغم جامۀ فتح است عریانی مرا(  ،)75ز سرمه خورده

بررسی سبک شناسی اشعار «فطرت مشهدی» 257/

به بانگ بلند می شنوم (  )97چو عمر خویش در رفتن شتاب ساكنی دارد( )247بی سر و
پایی ما خلعت سرتاپایی است( )378و...
نتیجهگیری
قالب ا صلی ا شعار او غزل ا ست و در دیوانش ق صیده ،مثنوی و رباعی نیز دیده می شود.
موضوعات عشق ،عرفان ،پند و حکمت ،شکوائیه و..سطح فکری اشعار او را تشکیل میدهند.
از میان اوزان عرو ضی ،بی شترین توجه شاعر به دو بحر هزج و رمل ا ست .از نظر مو سیقی
كناری نیز بی شتر به ا شعار مردف توجه دارد و ردیف در اشعارش ساده و غالباً از نوع فعل و
اسم است.
در شهههعر فطرت ،نزدیکی به زبان محاوره ،تركیب سهههازی و كاربرد واژههای مربوط به
سبک شنا سی از عوامل مهم سبک ساز مح سوب می شود .از میان صنایع بدیعی بی شترین
توجه فطرت به تلمیح ،ایهام،ا سلوب معادله و تناقض ا ست  .فطرت در ت شبیهاتش بی شتر از
انواع ت شبیهات عقلی به ح سی ،مفرد به مفرد ،بلیغ ،ملفوف ن سبت به دیگر انواع ،ا ستفاده
كردهاست .بسامد استعارات مکنیه نیز در مقایسه با استعارات مصرحه بیشتر است.
منابع
انو شه ،ح سن(  )1380دان شنامۀ ادب فار سی ،ادب فار سی در شبه قاره( هند ،پاك ستان،بنگالدش) ج ،4بخش سوم ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ایمانی ،بهروز(  )1391لطایفی از سهههفینۀ فطرت ،در نذر عارف( جشهههن نامۀ دكتر عارفنو شاهی) به كو شش سعید شفیعیون و بهروز ایمانی ،تهران :كتابخانۀ موزه و مركز ا سناد
مجلس شورای اسالمی؛ صص 106-61
حائری ،محمد حسههن(  )1390صههائب و شههاعران طرز تازه ،بررسههی دیدگاههای هنری واندیشههای ادبی  201شاعر سبک هندی ،تهران :نسل آفتاب ؛ ص11 :
حاج سهههید جوادی ،كمال(  )1390فرهنگنامه زبان و ادبیات فارسهههی در شهههبه قارۀ هندبرا ساس فرهنگ ادبی و فار سی پروف سور نبی هادی ،تهران :شورای گ سترش زبان و ادبیات
فارسی؛ صص440-439 :
ح سنپور آال شتی ،ح سین(  )1384سبک شنا سی غزل سبک هندی ،طرز تازه ،تهران:سخن؛ صص27-26 :
خاتمی ،احمد(  )1371پژوه شی در سبک هندی و دورۀ بازگ شت ،تهران :بهار ستان ؛ ص:25
 سرخوش ،محمد اف ضل (  )1369كلمات ال شعرا ؛ ت صحیح علیر ضا قزوه ،تهران :انت شاراتمجلس ؛ صص96و 203
-شمیسا ،سیروس(  )1390بیان ،ویراست چهارم ،تهران :میترا ؛ ص300 :
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 تاریخی و مذهبی، داستانی، اشارات اساطیری،) فرهنگ تلمیحات1385 ( سیروس،شمیسا52 : میترا ؛ ص: تهران،در ادبیات فارسی
71 : ص، آگاه: تهران، ) شاعر آیینهها1387(  محمد رضا، شفیعی كدكنی، جامی: تهران،) سبک شنا سی شعر پار سی از رودكی تا شاملو1377 ( محمد،غالمر ضایی233ص
124 : ص،  سخن: تهران،) نقد ادبی در سبک هندی1385 ( محمود،فتوحی رودمعجنی كتابخانۀ13510/2  شههمارۀ، نسههخۀ خطی، میرزا محمد؛ دیوان اشههعار،فطرت مشهههدیمجلس شورای اسالمی
، تصههحیح و مقدمۀ دكتر متین احمد،) مثنوی در ماجرای بنارس1343 (فطرت موسههویانجمن فارسی دهلی
: صهههص، مطبع عالیه الهور: الهور،) تذكرۀ مخزن نکات1996 ( قیامالدین،قائم چاندپوری28-29
 اترپرریش اردو: لکهنو، م قد مۀ محمود الهی،) طب قات الشهههعرای ه ند1983(كریما لدین327-326 : صص،آكادمی
:ص:2 ج، انتشارات آستان قدس رضوی: مشهد،) كاروان هند1369 ( احمد،گلچین معانی1026
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