
 
 
 
 
 
 
 

  ديوان فطرت مشهدي
  *مجتبي طاووسي            

   هچكيد
از  ،ص بـه موسـوي  مـتخل  معروف بـه فطـرت مشـهدي و    بن الميرزا فخراين محمدمعزالد

ـ  از ديـوان او سـه نسـخه   . شاعران تواناي قرن يازدهم هجري است  مجلـس  ةدر كتابخان
 يدي در مدح امام عليات و قصاغزليات، مفردات، رباعيكه مشتمل بر  برجاي مانده است

  . رسد بيت مي 1600است كه به حدود ) ع( رتضي عليو شاه مردان م) ع(بن موسي الرضا 
عار او با ابراز احساسات عاشـقانه،  سبك شعري فطرت هندي است كه در بين اش

ة زندگي و صور خيـال  هاي تازه، تجربيات روزمرهاي بديع و خيالپردازيآفرينيمضمون
ل تش سراسر حكمت و اندرز است و تخياغزلي. كند ة ادبي نمود ميمربوط به اين دور

الي اشعارش به تصـوير   اب در البهيال را به زيبايي و با الفاظي جذنظيرش صور خ كم
از . ايمـان و صـفاي اوسـت    ،پـاكي  ،كشيده كه حاكي از جهان آرماني آكنده از نيكـي 

آيد كه وي شيعه بـوده  بر مي ،)ع(الخصوص مدح حضرت علي  علي ،اش قصايد مدحي
 . اهل بيت ارادت داشته استو به 

  
  . سبك هنديديوان، فطرت مشهدي، ميرزا معزالدين موسوي خان،  :ها هواژكليد 

                                                 
  .آبادارشد رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف دانشجوي كارشناسي *
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  مقدمه
هـا خصوصـاً    حال فطرت مشهدي در برخي از تذكره شرح ةبا پژوهش و مالحظ

ـ ( آيد كه او در زمان حكومت صفويان چنين برمي تذكرة نصرآبادي ) ازدهمقرن ي
سوي قم بوده و نسبش به ميرمحمـد زمـان   از سادات مو است و كرده زندگي مي
  . رسيده است مشهدي مي

خلف ميرزا كه جوان قابل و فاضلي است بـه صـفت حسـنه     بنالدينميرزا معز
اش در كمال رسايي و ذهنش در نهايت خـوش   آراسته، در تحصيل علوم سليقه

 اه سـكن ده، مدت دو سال در مدرسـة جـد  از مشهد مقدس به اصفهان آم. ياداي
مي آقاحسين به تحصيل مشغول بود چون در اين واليـت  ، در خدمت عالنموده

فضيلت و نجابت قدري ندارد، يك سال قبل از حالت تحرير روانة هندوسـتان  
  .)256 ص، تذكره، نصرآبادي(... شد

  :چنين آمده استاين الشعرا رياضو در تذكرة 
اش صـبية   چـون والـده  . ي و از سادات موسوي آنجاستخلف ميرزا فخراي قم

تها در مشـهد سـكونت داشـته و از    بناء عليه مد ،د زمان مشهدي بودهمير محم
در . آنجا به اصفهان آمده و از آنجا به حسب قسمت روانة هندوسـتان گرديـده  

به منصب عمده و خطاب موسوي  ،زمان عالمگير پادشاه به مدارج عاليه رسيده
ه سـرافراز و  ساستيفاي ممالك محرو به يعني ؛داد به خدمت ديواني تن خاني و

از كساني كه او را ديده بودنـد مسـموع شـد كـه     . از مقرّبان بزم حضور گرديد
 نات آراسته و رخسارة استعدادش بـه زيـور كمـاالت   تش به تشريف محسقابلي
الـه،  و( كـرد  گاهي فطرت و گاهي معز و گاهي موسوي تخلّص مي استه بودپير

 .)1668، ص 3 ، جتذكره
 

  آثار شاعر
ربـاعي، فـرد و قصـيده     ،بيت در قالب غزل 1600كه قريب به  ديوان فطرت1. 
 ،اي به نثـر زيبـا و دلنشـين اسـت و بعـد از ديباچـه       اين اثر داراي ديباچه. است
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ات آورده شده و الي آن مفردات و رباعيات به ترتيب حروف الفبا و در البهغزلي

ديگـر   ةو دو قصيد ،)ع(حضرت علي  ،)ع(قصايدي در مدح امام رضا در نهايت 
ه شاعر بوده غزل است كه بيش از ساير قالبها مورد توج قالب شعري. آمده است

غزلها دوبيتي بـودن آن اسـت    ي سبك او در سرودن بعضي ازهاژگيو يكي از وي
را كه هم  و در بسياري از غزليات تخلص خود گردد كه تعداد زيادي را شامل مي

  . فطرت و هم موسوي است نياورده است
آن، كاتـب  به فرد كه در ابتـداي  اي است نفيس و منحصر  نسخه .سفينة فطرت. 2

   :است نوشته
 ها نيز نيامده به طوري كه از شرحگر اين كتاب ديده نشده و در فهرستنسخة دي

شـود سـفري بـه     مسـتفاد مـي   176ص  تذكرة نصـرآبادي حال مختصرش در 
صـاحب  . كرده ،وستان كه در آن روزگار كعبة مقصود شاعران و اديبان بودههند

تذكره آگاه بوده و حكايات و روايات كه از آن سامان و بزرگان هندي و ايراني 
تي در ن سفر است و در مراجعت از هند مدآورد اينمايد همه ره آن ديار نقل مي

ايات و لطايف چند كه از شيراز و سپس شهرهاي ديگر ايران به سر برده كه حك
ت خـود  بيشـتر از مشـهودات و مسـموعا    ،آورد شعرا و معاريف اين شهرها مي
كتـاب نـه   . در جاي ديگر نيامده است ول است اوست كه اغلب بكر و دست او

ض است از منابع ديگـر نقـل و   به استثناي چند فصل كه خود متعر ،فصل است
صوصاً آنچه مربوط به زمان خـود  مخ. بقيه از فطرت است ،اخذ و اقتباس كرده

حـاوي   ،او و راجع به پادشاهان صـفوي و معـاريف و امـراي آن عصـر آورده    
العات مفيد از اوضاع دربار و رفتار سـالطين و آداب اجتمـاعي و سياسـي    اط

اي از حقـايق   هر واقعه و حكايت صفحه. اندازه دارداست كه ارزش تاريخي بي
عالوه بر نثـر شـيوا و اديبانـه،    . سازد ن ميروشخين را نگاشته شده توسط مور

ود فطـرت اسـت كـه در هشـت ربـاعي      اشعاري به مناسبت سوق مطالب از خ
باشـد نيـز از    بيـت مـي  تك قطعه يا واند ه كه پنجاهتخلص خود را آورده و بقي

به طـوري  . ..اوست كه همه خوب و مرغوب است و در جاي ديگر ديده نشده
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در هند داراي شغل و منصب بوده اسـت   ،ت آوردهچند به مناسب يكه در موارد
اند چند نفر را  رفته و از ايرانياني كه به هند آمده هاو در ركاب سلطان به مسافرت

. انـد  برد كه به وسيلة او به شغل و نوكري دربار و منصب و مقـام رسـيده   نام مي
 شش هزار و پانصـد و بيسـت سـطر اسـت     صفحه و قريب 435نسخة حاضر 

  .)1، گ سفينهفطرت، (
 

  شعر فطرت
يابي، تمثيـل و اسـلوب   مضمون ،پردازيي را خيالسبك هند اشعارخميرماية اصلي 

المثـل، اصـطالحات    معادله، استعاره، تشخيص، جناس، ايهام، مراعات نظير، ارسال
ويژه مضامين نو و بـديع تشـكيل   آميزي و به، حس)نمامتناقض( كسعاميانه، پاراد

  . دهد مي
شود به  نوان تصوير ادراكي و رابطة ذهني در سبك هندي مطرح ميآنچه به ع

هـاي   اين حال زمينه با. صورت تمام و كمال در شعر فطرت نمود پيدا كرده است
در ديوان او فراوان به  نيز خردورزي اجتماعي، پند و حكمت وـ عاطفي، اخالقي

  . خورد چشم مي
 ،بلندي طبع، ناي خاصعاطفي، لطف و غ روح ،در شعر فطرت رقّت احساس

ي هابينـي و موشـكافي  باريك ،نگريمضامين روشن و رسا و بديع به همراه ژرف
  . اند استادانه در تنپوش نگاريني از صور خيال زيور يافته

حيات شعر سبك هندي مرهون آفرينش مضـامين نـو و خلـق اسـتعارات و     
ر رگهـاي موجـود   ت آن به مثابة خـون د اي كه اهمي به گونه ؛تشبيهات تازه است

  . باشد زنده مي
 ساعتي از كف بنه آب گـل آلـوده را    بر تو گوارا شود ناخوش دنيا به صـبر

  )34گ ، ديوانفطرت، (
 مانـد  ز شمع مرده ميراثي دگر بر جا نمي  مانـداثر جز تيرگي ز افسردن دلها نمي

  )68گ  ،همان(
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 شود نبور آورد سر را به هم ميناچون دو ط  راروم از هوش اگر سازم دوباال نالـه مي

  )66گ ، همان(
 باشد استخوان گزم لب لقمه گر بيبه دندان مي  ترسـمميز مهر چرخ كج رفتار بيش از كينه

  )جاهمان(
 پرده برداشتي و طشت مه از بام افتاد  راكرد رسواي جهان روي تو زيبايـان

  )75گ  ،همان(
 خويش كه كور، كور دگر را كند عصا كش  حكيم و پيروي عقل خود بدان مانـد

  )86گ ، همان(
 است موسوي آهسته تحسين كن كه مضمون نازك  خاموشـيمگرچه صد فرياد دارد مقطع

  )39گ ، همان(
  تجلي عشق و عرفان در شعر فطرت

بـه مصـداق مشـت     ؛خـوريم  در غزليات فطرت به انواعي از غزل عارفانه برمي 
  :شود چند مورد اكتفا ميذكر به  ،نمونة خروار

 را كلك نقاش كشد حسرت تصـويرش   راسير كي ديده كسي حسن جهـانگيرش
 زخم سازد طپش دل دم شمشيرش را  ترسـمبيقراري ز كفم برده عنان مـي

  )14گ ، همان(
  :همچنين

 را ز خاموشي بزن شيرازه اوراق فغـانم   راعا يا رب زبانممكن گويا به عرض مد
 توان كردن كتانم را رفو از پرتو مه مي  تواند شدلي ميدل چاكم تس به ديدار

 را طپيدن سودة الماس سازد اسـتخوانم   پيـدابه هر وادي كه برق جلوة نازش شود
  )14گ همان، (

ق در غزلهـاي فطـرت بـه چشـم     در حقيقت جوهري از جنس صـداقت و عشـ  
يايي از معرفت و سرمستي را بخشد و دن مي صفاه خانة جان انسان را خورد ك مي

ي چنان در بحر تجريد و توحيـد غـرق   هفطرت گا. كشد در انگشتانة اشتياق مي
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يـك عـارف واصـل تـراوش      خاطراز  اين ابيات كند شود كه انسان گمان مي مي
  :نموده است

 به رنگ ال دو قدم برتر از مكان بردار  پرسـيز دوري سفر المكان چه مـي
  )82 ، صهمان(

 است ملك در دست سليمان نيست در انگشتري  اسـتق در عين دنياداري از دنيا بريمرد ح
 اسـت  زند بال پري شيشه چون موج شكستن مي  استپروريتن سيه مست قرار از بادة تن

  )35 ، صهمان(
  :گويد و در جايي ديگر مي

 است ما آتشآنچه بر خضر آب حيوان است بر   استتشنگان تيغ او را عيش دنيا آتش
 اسـت  در حقيقت شيشه گر سنگ است صهبا آتش  انـدعالمي را جامه بر اندازة تن داده

 ...اسـت  در گذر چون باد عمر و مال دنيا آتش  با خبـرترسم ايمان را بسوزي خواجه از خود
  )36 ، صهمان(

هـاي   هواژ. نظير است نظير و گاهي بي غزلهاي عاشقانة فطرت نيز در نوع خود كم
تراش در وزني مناسب و آهنگين با زباني رسا و شيوا چنان به هـم   زيبا و خوش
  . آورند اند كه رگ جان انسان را به ارتعاش درميپيوند خورده

 انـد  زاهد تو را بهشت و مرا حور داده  امممنون حسن قسمت شاهدپرسـتي
 انـد  خمور دادهاين نشئه را به نرگس م  خودي جاودان مداراز باده چشم بي

 ...انـد  كوي تو را نشان مگـر از دور داده   نزديك شد كه كوه فالخن نشين شود
  )56، صهمان(  

  :اي ديگر و نمونه
 هست شور سوداي تو در هر سر بازاري  هسـتاي تواش كاريهر كه ديدم به تمن

 هست توان يافت كه در پاي دلم خاريمي  از سر كوي تو جـايي نتوانـد رفـتن
  )52 ، صهمان(

گيرد كه خواننـده لـذت سـوزش آن را در     چنان اوج مي ور فطرت گاهشعر شعله
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هـا   در واقع موسيقي ماليم و رايحـة واژه . كند پود وجود خويش احساس ميتارو
انگيز آن سرمستي و شور و شـيدايي را  حدي است كه مضامين عاشقانه و شور به

  :كنيد توجهه ابيات زير ب. ريزد يك جا به كام جان انسان مي
 افتم گر دست سبو بوسم و در پاي خم  نيستوقت عجبدر موسم گل توبة بي

  )102 ، صهمان(
 چه خوش باشد كه بگشايم به روي گلرخان چشمي

 كنم چون جام مي پر آب در بزم بتان چشمي
 كند گر حلقة زهگير تيرش استخوان من

 چشميمرا باشد همان بر روي آن ابرو كمان 
 چو نقش پا به خاك رهگذارش وا كشم گاهي

 گهي چون حلقة درها نهم بر آستان چشمي
  )116 ، صهمان(

  تلميح و اشاره در شعر فطرت
 ... نجـومي، عرفـاني و   ،فطرت در غزلهايش از انواع تلميحات و اشارات قرآنـي 

 او. ت به بهتـرين وجـه اسـتفاده كـرده اسـت     ره جسته و از اين ظرفيت و قابليبه
يوسف و زليخا، سـليمان و  شيرين و فرهاد،  ،نامهاي آشنايي چون ليلي و مجنون

يعقوب، اسكندر، داوود، نوح و بسياري ديگر از اين دست را  ،، مسيحديو، موسي
زده اره آراسته است كه انسان را شگفتچنان در تنپوش نگاريني از تشبيه و استع

آنـي و  ت اسـاطيري و اشـارات قر  بدون ترديد اشراف فطرت به تلميحـا . كند مي
  . ن ايران و اسالم از ويژگيهاي بارز شعر اوستروايي، فرهنگ، تاريخ و تمد
 گردد مي سكندر گرد عالم بهر يك دم آب  شـاهانعقيق بي نيازي نيست در گنجينة

  )80 ، صهمان(
 عجب رسمي است در ملك جنون فطرت كه شاهانش

 ت راـير عدالـجـد زنـازنـسود نميـدا از خــج
  )10 ، صهمان(  
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 است لحن داوود خموشي نغمة گوش كري  قالفهمند اهل قيل وكي زبان حال مي
  )36 ، صهمان(

ويژه داستان حضـرت   هب نغز و لطيف و باريك به قصص انبيااشارات  ،در حقيقت
هـاي اصـلي    مايـه از بن ،يوسف كه در جاي جاي سخن وي نمود پيدا كرده است

  :ت در مقولة تلميح استسخن فطر
 گرچه رشك يوسفم در حسن معني موسوي
 جويي بيش از اخوان است يعقوب مراكينه

  )8، ص همان(
ي ديگري از عالقه و اشتياق فطرت بـه داسـتان يوسـف و    ها ابيات زير نيز نمونه

  :زليخاست
 زندعشق در مصر جنون الف خدايي مي

 حسن اگر يوسف شود در كسوت پيغمبري است
  )36 ، صهمان(

 شد به رنگ ديدة يعقوب هر مويت سفيد
 يوسف جان تا به كي زنداني آب و گل است

  )38، ص همان(
 يوسفي گم شد اگر پيرهني پيـدا شـد    حاجتي رفع نشد بي بدل عمر عزيـز

  )66 ، صهمان(
و گاه در يك بيت چنان دو تلميح را در كنار هم نشانده كه گويي آب و آيينه را 

  :پيوند زده است به هم
 هم ام محتاج آب خضر و انفاس مسيحاني  دم تيغ تو جان تازه و عمر ابد بخشد

  )98 ، صهمان(
فطرت اسـت كـه    هاي اصلي و مورد عالقة داستان فرهاد كوهكن نيز از دستمايه

  :تزيبايي گرديده اس ارباعث خلق ابيات بسي
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 خودي تخت روان منشه اقليم عشقم بي

 هاد مزدورم نه چون مجنون زمين دارمنه چون فر
  )92 ، صهمان(

 كشم بر كوه درد از آه نقش جان شيرين را
 به آواز بلند اين ناله كردم كوهكن بشنو

  )106 ، صهمان(
 شـاد مژگانـشة فرهـتون تيـد بيسـم شـدل

 كاري ناز و نياز است اين هنوز آغاز شيرين
  )102 ، صهمان(

  سبك و زبان فطرت
است كه آشنايي با افق فكر و انديشه و سبك يك شاعر يا نويسنده بدون بديهي 

اگر بخـش  . پذير نيستاجتماعي و ادبي آن عصر امكان ،شناخت اوضاع سياسي
ال و عمر ادبي فطرت را در نيمة دوم قرن يازدهم هجري قلمداد نماييم بايد به فع

زيسته و صحت اين  زمان اوج سبك هندي مياين نكته اشاره نمود كه فطرت در 
ب ئهمزماني او با صـا . خوبي پيداست ا از بلندي ابيات دلنشين و آتشين او بهادع

نيز نشانگر اين نكته است كه شعر سبك هندي در اين زمان دورة كمـال و بلـوغ   
  . گذرانده و هنوز به ابتذال و انحطاط كشيده نشده است ميخويش را 

غزلهاي دلنشينش . فطرت شاعري صاحب سبك در حوزة سبك هندي است
ويژه فرهنگ قرآن و قصص انبيا و  هب ،ط و اشراف او به علوم مختلفنشان از تسل

 ،خورده تراش هاي هواژ چاشني عرفان به همراه. مباحث اساطيري و تاريخي دارد
. دهـد  ار مـي ذوق سليم و خداداد او را در رديف شاعران سرآمد سبك هندي قر

آيـد در حقيقـت    نميها و الفاظ به وصف در كه با واژهاي است  زيبايي شعر لطيفه
  . شناساند شناسد و مي كند، مي جان نجيب و فهم شاعرانه است كه آن را كشف مي
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  ي سبكي شعر فطرتهابرخي ويژگي
  اصطالحات عاميانه .1
اسـت كـه بـه لحـاظ      ها و تركيباتي آوردن واژه ،هاي غزل فطرتويژگي ةجمل از

. يـك بـه اصـطالحات زبـان روز اسـت     ت و بسيار نزدشناختي حائز اهميسبك
 صـاحب مـرده،   از سـر وا كـردن،   :ها و تركيبات ذيل اندكي از بسيار اسـت  واژه

  .لب گزيدن ،افتادگي
 را صاحب مردهاين جان  سر من وا كنيداز  اسيردر طلسم زندگي تا كي توان بودن

  )22 ص، ديوانفطرت، (
 را نباشد بيم زآسيب خزان گلهاي قـالي   بهتـرافتادگيحصاري عافيت را نيست از

  )10 همان، ص(
 توان بردنچه كام از بي وجودي غير حسرت مي

 تا به فكر آن دهن رفتم لب گزيدمبه دندان
  )92 ، صهمان(

از ديگــر  ،هــاي مختلــف هــا و شــيوه بــه گونــه» نقــش«همچنــين آوردن واژة 
نقش قدم، نقش ثابت و سياره، نقـش   مانند سبكي شعر فطرت است؛ اتيخصوص

  .ش پا، نقش جان، نقش سم، نقش نگينكم، نقش دگر، نقش شيرين، نق
 سفرناكرده ره گم كردم از انديشة كثرت

 صحراي امكان را نقش قدمنديدم جاي يك
 )24، ص همان(

 شك و داغي موسوي از اضطراب دل نماندا
 شست نقش ثابت و سيارهگردش اين چرخ

 )42 ، صهمان(
 ي استـش سادگـخويش كمـنقدل باختن ز

 تـي اسـادگـند فتـت بلـت بخـاقبال پس
  )54 ، صهمان(
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 شرر تيشة فرهـادم بـود   نقش شيرين  ياد لعل تو چكيـد از مـژة خونبـارم

  )58، ص همان(
 خيزدتو تا در محفل مايي، سپند از جا نمي

 خيزد نمي نقش پاي از خاك وگر ره سر كن
  )66، ص همان(

   ي ويژهها تكرار بنمايه .2
جـاي شـعر فطـرت رنـگ و     در جاي» انداز«ريشة فعلي  سازي باكثرت تركيب 

  . پاانداز ،اندازانداز، صيد كوانداز، ناشكار :است  ي به آن بخشيدهجلوة خاص
   

 گرددمياندازشكاربه صحرايي كه ترك من
 گردد ديده طبل باز ميدل قالب تهي گر

  )64 ، صهمان(
 توان ديدن ز خال گوشة چشمت سويدا را

 تو از بس دلنشين باشدانداز ناوكنگاه
  )62 ، صهمان(

 كه خم بازوي نازش خم ابـرو باشـد    انـدازيصيدجان توان برد چسان از كف
  )74 ، صهمان(

 برديدل ديوانة ما را چه زود از راه مي
 كردي مي اندازپالفي كه به زنجير سر ز

  )114 ، صهمان(
 تكرار قافيه .3

ان تكرار قافيه اسـت كـه در شـعر شـاعر     ،هاي سبكي شعر فطرتاز ديگر ويژگي
در سبكهاي ماقبل هندي تكرار قافيه را در «. شود سبك هندي به وفور يافت مي
ـ  دانستند و در قصيده ميغزل بيش از يك بار جايز ن وافي عقيده داشتند كه بايد ق

ندي تكرار قافيه را در ا در سبك هام ،مكرر حداقل هفت بيت فاصله داشته باشد
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  .)83 :1374ي محمد( »توان مشاهده كرد ي سه بار مييك غزل حت
 مرا شوخي مضمون ز هم وا كرد مكتوب  مراياد چشمش فتنه شد راز دل آشوب

  مرا داد مكتوبصد جواب از پاره كردن   مراكني بدنام اي قاصد چرا خوب مي
  مرا خرقة محشر به بر تنگ است آشوب  هر سر مويم جدا در رستخيز ناله شد

  مرا هاي شكوه اسلوب خوانده باشي نامه  نيستمطلبي جز شكر غمهاي وفادار تو
وب مـرا      كند شـهد شـكيبزهر محنت را گوارا مي تاب داده ناصـبوري يـاد ايـ 

 كينه جويي بيش از اخوان است يعقوب مـرا   ويگرچه رشك يوسفم در حسن معنـي موسـ  
  )7، ص همان(

ات او كه داراي دو يا سه مطلع است به نمونة زيـر اشـاره   همچنين از نمونه غزلي
  :شود مي

 داغـم  اي سوخت كهخودي خود را به چنان بي  بي روي تو پروانة امشب به چراغم
 چراغم وغن صافي بهغم ريخت عجب ر  داغـمقدر سوخت ز دست مژه امشب چه

 صبح شب قدر است مگر پنبـة داغـم    برداشته از ديـدة بيـدار نـم فـيض
  )98 ، صهمان(

  تعابير تكرار مضامين و .4
 به دشت عشق سيل بي قراري وسعت افزا شد

 ش دل راـازد آتـس والهـلة جـشعيدنـطپ
  )14 ، صهمان(

 دوش كز موج سرشكم آسمان پرهاله بود
 بود جواله ةشعلناكم  شهـرعتـمي به دس

  )68 ، صهمان(
 پيراهنـي  آرام گردد گو ممانتن چو بي  فانوس خيال خود بودشعلة جواله

  )110 ، صهمان(
  



 191/ ديوان فطرت مشهدي 

 
  ظرافت در شعر فطرت. 5

سبك هندي به همراه مضامين بسيار باريك و دلنشـين نيـز در    ي خاصهاظرافت
  :خورد شعر فطرت فراوان به چشم مي

 غريب همچو انگشت شهادت در كف ترسا  نادان بود دانا غريـبدر ميان مردم
  )34 ، صهمان(

 رنگت ز آبياري پيمانه روشـن اسـت    اي كه بازاي نوبهار حسن كجا بوده
  )55 ، صهمان(

 شود مي زخم روي آب كي محتاج مرهم  نيسترنجش دريادالن را احتياج عذر
  )72 ، صهمان(

ن پرگوي سبك هنـدي در دايـرة تقليـد گرفتـار     شاعرا از فطرت همچون بعضي
  :كرده استمضامين زيبايي خلق با استفاده از قريحة سرشارش و نشده 
 تـرنوشـحة تقويم را يك سـت ما و صفـهس

 روزيم و وقت عالمي از ما خوش استخود سيه
  )36 ، صهمان(

 زندصبح نوميدي صداي خواب راحت مي
 اه شدپاي در دامن كشيدم دست چون كوت

  )68 ، صهمان(
فطرت در بعضي از ابيات معاني دور از ذهن را به همراه تلميحي دلنشـين چنـان   

   :ت بردوان چندين بار آن را خوانده و لذت در سلك لطف كشيده كه مي
 است لحن داوود خموشي نغمة گوش كري  قالفهمند اهل قيل وكي زبان حال مي

  )35 ، صهمان(
مد يي وجـود دارد كـه داراي بسـا   ها در شعر فطرت واژه ،شدعالوه بر آنچه گفته 

بسـمل، لعـل،    مژگـان، سـپند، طپيـدن،    تبخال، سرمه،از جمله  ؛هستند زيادتري
  .بياض، پري، شيشه
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  تأثير رديف در ايجاد خيال. 6
غـزل را   180هستند كه حدود ) مفرد(از نوع فعلي  هادر ديوان فطرت بيشتر رديف

  ...، افتاد، كشد، گيرد وريزدمثل  ؛شود شامل مي
غـزل   هفتـاد مدي حدود ت رديف حرفي با بسانظر كميبعد از رديف فعلي از 
  . در اين ديوان وجود دارد

  
  به نكات بالغي و بديعي شعر فطرت نگاهي گذرا .7
  :)نمامتناقض( كسپاراد .1 .7

 آلودة عصيان به جنّت كي توان رفتن حجاب
 ت رابهشتي همچو آتش نيست ياقوت خجال

  )8 ، صهمان(
  :تمثيل .2 .7

 خويش كه كور كور دگر را كند عصاكش  حكيم و پيروي عقل خود بدان ماند
  )84 ، صهمان(

  :آميزيحس .3 .7
 فروغ حسن تو در مغز استخوان ديدم  ز پيك صبح شنيدم پيام پرتو مهر

  )92 ، صهمان(
  :ايهام تناسب .4 .7

 رود نمـي  كمان حلقه بـه قربـان  رگزه  فارغمپيري ز كيش اهل نظر ساخت
  )80، صهمان(

  :ايهام ترجمه .5 .7
 اسـت  هزار بيشـة فريـاد بلبـل   فصل  آمد بهار و موسم پيمانة گل است

  )38 ، صهمان(
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  :ايهام تبادر .6 .7

 را ز تار موج مي شيرازه بستم جزء تقـوا   رابه خطّ جام محضر كردم آخر پارسايي
  )14 ، صهمان(

  :شخيصت .7. 7
 جنونم كوس شهرت زد به دامن چون كشم پا را

 قم خبر كن كوه و صحرا راـشان نالة عشـپري
  )6 ، صهمان(

  :ايهام .8 .7
 را كلك نقاش كشد حسرت تصويرش  راسير كي ديده كسي حسن جهانگيرش

 )12 ، صهمان(  
  :النظيرمراعات .9 .7

 ماسـت  گهرنگنجد  بحركه در قطرهآن  استكنارجيب وصدفجاي در اَشكَم
 )36 ، صهمان(  

  :غلو .10 .7
 اسـت  نامه در دست من از بال كبوتر پيش  گرفتعضو عضوم ز طپيدن پر پرواز

  )46 ، صهمان(
  :تشخيص .11. 7

 اوست هاي ساز دختر رز را نقاب از پرده  استپيش صوت مطرب ما نشئة صهبا گم
  )48 ، صهمان(

  :بتشبيه مرك .12 .7
 نباشد بيم زآسيب خزان گلهاي قالي را  حصاري عافيت را نيست از افتادگي بهتر

  )10 ، صهمان(
  
  



 53آينة ميراث، شمارة /  194

 

 

  :جناس اشتقاق .13 .7
ـراث  راآورد هاموندر تصرّف گر نمي جنونم ـان مي ـد از مي ـون غزاالن برده بودن  را مجن

  )6 ، صهمان(
  :جناس مذيل .14 .7

 كند اين بالش پر خواب غفلـت را كه سنگين مي  هما نور سـعادت رابالساية مجو از
  )8 ، صهمان(

  :جناس تصحيف .15 .7
 نيسـت  كه طوفاني بحر اي نيست در اينكشتي  نيستموج پريشانيبجزلشگر شوق

  )48 ، صهمان(
  :جناس قلب .16 .7

 شـود  نگ رعنايي دوباال ميزان ميان ت  كندمييچشمي ترقخوششوخزان نگاه 
  )58 ، صهمان(

  :جناس قلب بعض .17 .7
  بـار  شعله ابراند از اين  خلقي در آتش  استتنها همين نه چرخ مرا داغ كرده

  )116 ، صهمان(
  :جناس تام. 18 .7

 بار آورده باغ طبع من اين تازه گل به  كه از يمن نام اوبارآن ابر فيض
  )122 ، صهمان(

  زان غزلهاي فطرتاو. 8
  :بحور و اوزان غزلهاي ديوان فطرت مشهدي به ترتيب فراواني بدين قرار است 
غـزل و   153( سـالم بحـر هـزج مـثمن     :نمفـاعيل  نمفاعيل نمفاعيل نمفاعيل. 1

  . )بيت تك
غـزل و   121( بحـر رمـل مـثمن محـذوف     :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن. 2

 . )بيت و يك قصيده تك
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غزل و يك  56( بحر رمل مثمن مخبون محذوف :ن فعالتن فعالتن فعلنفعالت. 3

 . )قصيده
 56( بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف :مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن. 4

 . )غزل و يك قصيده
غـزل و   31( بحر مجتثّ مثمن مخبون محـذوف  :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن. 5

 . )يك قصيده
 23( بحر هزج مثمن اخرب مكفـوف محـذوف   :فعولن مفعول مفاعيل مفاعيل. 6

 . )غزل و تك بيت
 . )غزل سه( بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف :مفعول مفاعلن فعولن. 7
 . )غزل سه( بحر هزج مسدس محذوف :فعولن نمفاعيلن مفاعيل. 8
 . )غزلدو (بحر رمل مثمن مشكول  :فاعالتن فعالت// فعالت فاعالتن . 9

  . )غزلدو ( بحر منسرح مثمن مطوي مكشوف :مفتعلن فاعلن// ن فاعلن مفتعل. 10
  

گيري انواع نـامطبوع و  گ و روان را برگزيده و از به كارفطرت اوزان خوش آهن
از نظـر كـاربرد، بحـر     ،شود همانگونه كه مشاهده مي. سنگين اجتناب كرده است

ر رمـل مـثمن   بحـ  ،و پـس از آن اسـت  مد اداراي بيشترين بسـ  سالمهزج مثمن 
  . محذوف به كار رفته است

  )درصد 34( سالمبحر هزج مثمن  .1
 )درصد 27(بحر رمل مثمن محذوف  .2
 )دوازده درصد(بحر رمل مثمن مخبون محذوف  .3
 )دوازده درصد(بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف  .4
 )درصد 5/7(بحر مجتثّ مثمن مخبون محذوف  .5
 .)درصد 5/5(بحر هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف  .6

  . دهد ات را تشكيل ميكل اوزان غزلي دو درصدو چهار وزن آخر حدود 
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  تحليلي كوتاه بر فكر و شعر فطرت .9
هاي ادبي و زباني فطرت خصوصاً ديوان اشعار او و دقت در ويژگيبا مطالعة آثار 

ل سـبك هنـدي قـرار    وان او را در رديف شعراي طراز اوت هرچند نمي ،اشعارش
توان ناديده گرفت و اگـر بـه انصـاف     وق سرشار او را نيز نميا قريحه و ذام ،داد

اذعان نماييم كه او از ماية كافي براي درخشـش در ايـن دوره    بايدقضاوت كنيم 
اش را در سـرودن ابيـات محكـم آشـكار كـرده،      برخوردار بوده است و توانايي

  :گويد خوش درخشيده است؛ چنانكه خود مي
 گشت بسيار فلك تا چو مني پيدا شد  ستنيموسوي شهرة آفاق شدن آسان

  )66 ، صهمان(
  :و نيز

ــدگوها   مپسندموسوي شعرت اگر خوب نباشد ــد دگــر راه ســخن ب ــا نيابن  ت
  )24 ، صهمان(

  شناسي نسخه. 10
ـ سـه نسـخه   از ديـوان فطـرت مشـهدي     و  2/13510 ،86765 هــاي هه شـمار ب

ساس اين مقاله بوده ا ل كهنسخة او است؛در كتابخانة مجلس موجود  7/13645
ري و هـر صـفحه   سـانتيمت  11×20برگ  86تر و شامل  ة نسخ كاملاز بقي ،است

خ كتابـت نسـخه ذكـر    تـاري . باشـد  زيباي نستعليق مي سطر به خط پانزدهداراي 
كه در قرن دوازدهم كتابت شده آيد  ميچنين بر ا از سياق كتابتام ،نگرديده است

  . نشده است چاپون است؛ ضمناً ديوان اشعار فطرت تاكن
 
  نتيجه

اي  ت است كـه او شـاعر و نويسـنده   مشهدي گواه اين واقعي مانده از فطرتآثار باقي
هاي او در ايجاد انواع صور خيال و موسيقي لطيف شعر و تناسب هنرنمايي. تواناست

عـالوه بـر    ،فطرت. اين موسيقي با موضوع، شعر او را لطيف و دلنشين ساخته است
از بعضـي   ،و وافي در سرودن اشعار و گذر از تنگناهاي ظريف شعريتوانايي كافي 
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تمامي . مند بوده است علوم زمانه همچون نجوم، موسيقي، اخالقيات و عرفان نيز بهره

عات ارزشمند او را در بيان مواعظ سودمند و سرودن انواع قالبهاي شـعري  اين اطال
گويي و  خود و به مصداق كماو برخالف بعضي از شعراي همعصر . ياري نموده است

 . زيبايي را فداي كثرت نكرده است ،گويي گزيده
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