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   آشوب هندوستاني مثنوي نسخة خطّيمعرف
  ∗ينيد فاطمه حسيده خورشيس

  دهيچک
 از پژوهشگران يبعض.  شاهجهان استة شاعر معروف دور,يرازي شيا محمد بهشتملّ
  .اند دانسته يالني را گيو

شاه ,  داراشکوهيعني ي دربارة پسران شاهجهان گورکانوستانآشوب هند يمثنو
بخش در   شاهزاده مراديبخش است که با اعالن امپراطور ب و مراديز اورنگ, شجاع
  .افتيان يآغاز شد و با وفات داراشکوه پا. ق ه ۱۰۶۷سال 

  احوال مؤلّف
نگاران و مورخان   تذکره,ستي در دست نيادي اطّالع زيرازي شيدربارة احوال بهشت

 ين مثنوي همي اطّالعات در مورد وي تنها منبع حاو,اند  ننوشتهيزيز چي نيعصر و
هند مهاجرت نمود و  که در عهد شاهجهان بهبود  يا  شاعر برجستهيو. حاضر است

  :سدينو ي مي دربارة والشعراةتذکرمؤلّف . ديبخش انتخاب گرد عنوان معلّم مراد  به
  .“١ م فوت شد۱۶۵۰/ق ه ۱۰۶۷ مهارت داشته و در سال ياو در فن سخنور”

 پس از وستانآشوب هند يرا مثنوي ز,ست اشتباه کرده ايمؤلّف در سال وفات و
. وستيوقوع پ به. م ۱۶۵۷/قه  ۱۰۶۷داد ين رويبخش آغاز شد و ا اعالم سلطنت مراد

تخت  م به ۱۶۵۸ب در سال يز  اورنگ,ديان رسيپا  پس از وفات داراشکوه بهيمثنو
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  ٣٥٦  قند پارسي

  

اين مثنوي فقط ماجراي آشوب 
بلکه داستان عبرت , زمان نيست

صميميت و  است که بهشتي با
 .قلم آورده است صداقت قلب به

د ين باي بنابرا,افتيب در آگره وفات يز  اورنگة در دوريبهشت. ده بوديسلطنت رس
  . رخت از جهان بربسته استميالدي ۱۶۵۸م که پس از سال يدانب

  يمحتٰو
 ييران مقام واالي هند و اادبيات است که در يخي تاريها  از سرودهيکيآشوب هند 

ها شرکت داشت و   در تمام جنگيرازيش. دارد
ن برادران ي بود که بيا ن فاجعهي چنينيشاهد ع

ه ن منظومه شامل هفده واقعيا. ١داد يرو
آشوب  ي شاعر در عنوان اول مثنو,است

 و منقبت ي پس از حمد و نعت الههندوستان
از اکبر شاه تا فرزندان  (ي شاهان گورکانيمعرف  بهعيحضرت عل, صامبر اکرميپ

  . داراشکوه پرداخته استيعهد يو ول) شاهجهان
  داــام خــت نـدايســام خــن به  داـتـج را ابـنـن سـخـالم سـک  
  که شاهنشه هر دو عالم خداست  ا سپاس و ستايش سزاستخدا ر  
 ن جليـر کـمرا خامه و نطق س  عمـدح علي هـ بصنعـت محمد به  
 ٢ارورـخـل بيـان بـاز نـمـرا س  عـان اثنـا عـشـرـامـمـدح ام به  

ن و يار غمگيان فرزندان بسيکند که شاهجهان از اختالف و نزاع م يان ميشاعر ب
نظم درآورد و از  ن برادران را بهيم گرفت که داستان جنگ خونيتصم پس او ,متأثّر شد

  .آشوب دوران همه را آگاه کند
 ٣گذشت آنچه برسر نمايم بيان  ز آشـوب دوران نهـان و عيان  

   شاعرة دوريخيع تاريل وقاير و تحلي شامل تفسآشوب هندک عنوان يهر
  .است
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  معرفي نسخة خطّي مثنوي آشوب هندوستان  ٣٥٧

  

  يسبک شعر
 زبان و يع سروده است که در آن سادگصورت سهل ممتن  را بهين مثنوي ايبهشت

 هنرمندانه و يا وهيش ش را بهي افکار خو,متانت کالم را ملحوظ داشتهو انسجام و لفظ 
ل ئ تمام مساي عاطفياو در شعرها. ان کرده استيعنوان آشوب ب زبان شعر به ر بهيثأپرت

سراسر  را در ي و بشردوستي فردي روزمره زندگيهاا و ماجرياسي و سياجتماع
کند که  يزار است و حس مي بيزير شاعر از کشتار و خون. سازد يان مياشعارش نما

  :کند ياد ميفرو خبر هستند  يشاهان وقت از درد و غم ملّت ب
 ١ارـثـان را نـج دـاينـان نمـز خاص  ت گر صد هزارـشهان را چه پرواس  
  گوند ز خون يالن اللهـن شـزمي  ونـاران خـت بـق ريخـفـز ابر ش  
 ٢م گرفتـرخ ماتـن چـمرگ زمي به  گردون هوان نم گرفت ز خون تا به  

 و ي حماسيها ي از مثنوياري که وزن بس در بحر متقارب مثمن مقصورين مثنويا
د و چون يآ يدست م  است که از تکرار فعولن بهي فردوسةشاهنامر ي نظي فارسيخيتار

نام ) کوتاه شده(و مقصور ) يي تا۸( دارد مثمن يدر هر مصرع چهار رکن عروض
ن صورت فعولن فعولن يا  فعولن فعول است بهيجا چون رکن آخر آن به. رديگ  يم

ن و يبخش است و آهنگ دلنش ه لذّتي وزن و قافيدر مثنو. گردد يفعولن فعول م
  :مثال.  دارديا ژهيو

 ٣گذر کرد از اين گنبد الجورد  روز نـبرد هياهـوي مـردان به  
* 

 هوا شد زر اندود تا کهکشان  ت زر نشانيم راس پرچـز ب
ده ي دي و معنوي لفظيها يدگيچيگر پي دشوار و ناهموار و ديها بيها و ترک واژه

طور  به. ستي ني از لغات و اصطالحات مغلق و مشکل عربيشود و در شعر او خبر ينم
بادت  و عنتن مبحث صداقت و متاير دربارة اهل گجرات است و در ايمثال اشعار ز

  :ديسرا يم. کند يان ميشان را بيا
                                                   

 .٨ص , کتابخانة موزة بريتانيا, Or.26,235شمارة , )خطّي (آشوب هندوستان: ملّا محمد, بهشتي شيرازي  .1

  .٢٦ص , همان  .2
 .٢٦ص , همان  .3



  ٣٥٨  قند پارسي

  

  ١که بـودنـد اکـثر صـداقـت بيان  راتيانـال جمعي ز گجـدر اين س  
 سـپرد آتش يکي خويش را مي به  ردـشم نم ميـ يا صـةيکي سبح  
 ٢رام, ز بـســيـاري گـفـتـن رام  کام يکي را زبان گشته وحشي به  

  :نشين بودند ا و پردهسرايد که شاهبانوان بسيار با حي ي مييجا به
  چو اقبال در پاي تختش روان  ن جـم قـدر واالمـکانـخواتي  
 ٣اـاده پـنهـم نررون ز آزـيـب به  رسم شهـان از طريـق حـيا به  

 ي بلکه داستان عبرت است که بهشت,ستي آشوب زمان ني فقط ماجراين مثنويا
قلم آورده  ت و صداقت قلب بهيميصم با

ار جانگداز و جانسوز يساست و چند واقعه ب
ان ياز م. خورد يم چشم   بهين مثنويدر ا
بخش و   مراديري اس, اندوهناکهاي هواقع

ب يز چون اورنگ. استوي فرزند خردسال 
 کرد و بر ير زندانيب و تزويفر مراد را با

مراد خواران   نمک,م پدر مسلّط شديتمام غنا
 از يکي پس ,اد خود درآورديرا تحت انق

ده گرفته يست ساله را نادي نمک ب حق,نينام نورالد بخش به م مراديقدخادمان 
سن خود در  هميها بخش که با بچه وست و پسر خردسال مراديب پيز اورنگ به

  . کرديب زندانيز دستور اورنگ کرد به ي ميسرا باز حرم
 نـگي چنيـرايان زنـس هـخواج به  نـزان نور ديـخ و بادـد چـکه آم  
   بيست سال نمک را شکستحق  ستـل نشـفـد محـلـة خدرواز به  
 ٤رو آوازه راــسر و ـتــداخـنـلـب  ازه راـ تو گِلـرد آن نــب کـطل  
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  معرفي نسخة خطّي مثنوي آشوب هندوستان  ٣٥٩

  

 نورالدين. پرسيد که شاه بابام کجاست اني ميره با نگبرد بچ که نورالدين او را مي وقتي
  .نزد پدرت ببرم را زود بهو خواهم ت گفت من مي

 اـاه بابا کجـرا شــد مـه باشـک  وفا ل زان بيت آن طفـخبر جس  
 ١نزديک شاه که زودت رسانم به  ن خدمـت آيم ز راهـتا بديـگف به  
 خوشحال شد و ررود بسيا بخش از شنيدن اين خبر که پيش پدر خود مي پسر مراد

  .خواست که قباي نو بپوشد
 ٢که پوشـم قـبا و ببندم مـيان  شگفته شد آن طفل گفته امان  

د و گفت حاجت يرون کشيسرعت او را از دست پرستارانش ب ن بهي نورالديول
  .پالکي کهنه نشاند  که تو لباس نو بپوشي و او را بهستين

  تار نيستـام دسـجـرانـسرت را س  ستـه درکار نيـدن جامـيـه پوشـک  
  رشـکـل پيـايـن حـرهـان پيـهم  رشـبا در بـي قـر نــس ر بهـنه افس  
 ٣جا گذاشت بر آن تاره گل را همان  تـراه داشـنه همـي کهکـي پالـيک  

 يا ن منظرهي چشمش پرآب شد چن,ديآن طفل چون همراهان و خادمان پدر را ند
  :کند يان ميک طفل معصوم را با رقّت بي ياري يب

 ش کسيـپاهـنديد از غالم و س  نظر کرد آن طفـل هر سو بسي  
 تـان و گفـغـبل برآورد افچو بل   اشـک سفتِرژگان دالماس م به  
 ٤بود در کجا بعد از اين جاي من  چـه شـد مردم شـاه باباي مـن  

ست و هز ي ني ادبيت اهمي دارايخين کتاب عالوه بر ارزش تاري ايطور کلّ به
 قابل يست و حتّي نياگرچه آنچنان شاعر خود گفته است که شعر او برتر از فردوس

 ةخ دوري از تاريجا که قسمت  اما از آن,باشد يز نمي نامدار نير فردوسعش سه بايمقا
 يخيق تاري از حقايا داده و گوشه  مورد بحث قراري را با حب و بغض کمتريشاهجهان

خود گرفته  ک بهي تراژيمنظومه لحن, يجا, ين در جايش درآورده و همچنينما را به
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  ٣٦٠  قند پارسي

  

 انسان ييوفا يزمانه و ب يرمه يع ناگوار بيم وقاي ترسي دردناک را برايا  عاطفه,است
 ي خود شاعران بزرگي در مثنويبهشت. باشد ي خاص ميت اهمي دارا,کاربرده است به

قت معترف است ين حقيا ش قرار داده است و بهي را مورد ستاي و فردوسيمانند انور
ادگار يان سخنوران زمان خود از همه نامورتر است و کالمش تا ابد يم  دريکه فردوس
ع روزگار ي وقايسد که فردوسينو يداند و م يسه خود را برتر مي در مقايد ولخواهد مان

 من ي باعث افتخار مثنويتن مزيد است و اي چشم دنم ده سروده است و سخنيرا ناد
  :ديگو يم. است

 ١بـود شـعــر او تــا ابــد يـــادگار  ردوسي از روزگارــت فـــر رفـــاگ  
 جاي گهر طبـعش المـاس سفـت به  تـ گفدهـه ناديـهنامـه رزم شـمـه  
 ام ز کـس همـچو افسـانـه نشنيـده  ام دهـه ديـمـا را هـه ن رزمـن ايـم  
 ٢ة ديـگر اسـتئولـي صـدق را نش  ترست چو افسانه کذب است شيرين  

 ي گوناگون ساقيها  در چهرهيعرفان بهشت
ع پرآشوب خسته ين وقااي پس از بيرازي شيا بهشت ملّآشوب هندوستانندة منظومة يسرا

 اما آن ,کند ي خود را دور ميماللت و صدمات ذهن, يا و ساقنيمو  يذکر م شود و با يم
ن خورده آ روزگار از ي است که عرفاي عرفان يکند همان م ياد مي از آن ي که بهشتيم

 ,دکن يمتوجه  ي بيويمظاهر دن  انسان را نسبت بهين مي چون ا,اند  رفتهي معانيايدن به
ب يامت از آسيام قين جام تا قي بعد از خوردن ا,کند ي را آرزو مين شرابي چنيبهشت

  :طور مثال به. جهان دور باشد
 خبر کز آشوب دوران شوم بي  م ده جـگرا ي ساقيا از ميمد  
 ٣تي چه پروا بودـز آسيب گي  ـيا بودبده مي کـه تا جـام ِن  

چهر و  ش اللها يساق. نديب ي گوناگون مياه چهره  را بهي ساقين مثنوي ارشاعر د
 شراب احمر را يجا شاعر تقاضا نيدر ا.  بزم استةبر و رشک دهند نيمين و سيجب مه
 کهن و يگر همان شراب معرفت است که گاه اني نمان شراب احمر اصالًي ا,کند يم
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  معرفي نسخة خطّي مثنوي آشوب هندوستان  ٣٦١

  

ر شاع کند و به يز ميغ رزم را تي نو است و پس از ترکردن کام و لب دردش تيگاه
  :هدد ي جنگ را ميها قدرت سرودن معرکه

  که چون تيـغ ظاهـر شـود جوهـرم  رمـــمـ احةادــا بــيــاقـــده ســب  
  کـه دردش بـود جـوهـر تـيـغ رزم  زمــب م بهـاغـاي ن درــاده کـاز آن ب  
 ١ز رزم دگـر گـفـتـگـو سـر کـنـم  ن مي که چون کام و لب تر کنم آزا  

* 
  شود فارغ از غم چو گرديد مست  چـارة تنگـدسـتبده مي کـه بي  
 ٢اني روزگارـريشـاک از پـه بـچ  گون غمـگسـار ود تـا مي لعلـب  

  يبالغت در شعر بهشت
ات را يئبخشد و با نبوع خود جز يت ميعينآن  د بهمنر زندگي است و شاعر هنانيشعر ب

 و يع لفظي صناي مثنوني در ايرازيش. ندينش يکند که در دل م ي مطرح ميا گونه به
 يصورت  خواننده بهيع مفصّل را برايان کرده است و وقاي بي خاصّييباي را با زيمعنو
ن قسمت يدهد در ا ي قرار مي و هنري ادبيکند و او را در فضا يه مئراان يدلنش

  .شود ي مي کتاب مذکور بررسي هنريها ييباي از زيا گوشه
  هيتشب
شده  و لطافت برخوردار ييباياده کرده است از اوج زن استف آ ازي که بهشتيهاتيتشب

 شاعر سرخي شفق را در هنگام مثالً. خورد يچشم م به يخوب هاست و در شعرش ب
  : هندو تشبيه کرده است٣قشقة  جنگ بهةغروب آفتاب در صحن

 ٤ هندوي شام شدةشـفق قشق  ز شب روي گيتي سيه فام شد  

  استعاره
 مثالً ,ان کرده استي بيوة عالي جنگ را با شيتفيو ک کارزار ةجا شاعر صحن نيدر ا

ر يشمش اف بهکش کان لعل بدخشان و الماس خارا  خون لشکر مخالف بهين از سرخيزم
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  ٣٦٢  قند پارسي

  

کند و منقار و چنگ خود  ي استعاره شده است که پرواز ميعقاب ر خدنگ بهيده و تزمنر
  :رنگ سرخ لعل درآورد بهرا با خون دشمن 

 ودـمـان نـشـدخـل بـن کان لعـيـزم  چـو بـازو گـشــودرزم مـخـالـف  بـه  
 افکــارا شــاس خـــمـاي الـراپـس  بـيـاورد دســت و کـشـيـد از غـالف  
 ١گون ساخت منقار و چنگ ز خون لعل  پــرواز آمـــد عـقـــاب خـدنـگ بـه  

  تشخيص
 ة نمون,بخشد شعر خود هستي مي بهانگارد در واقع  وقتي شاعر موجودات را زنده مي

  :گردد مياين تشخيص در مثنوي مالحظه 
 ٢درد آمد از غم دل آسمان به   زخميانةز جـان سـوزي نال  

ر يثأه کرده که دل دارد و تحت تي زنده تشبيموجود ن شعر شاعر آسمان را بهيدر ا
د و يآ يدرد م دلش به جنگ يها ي زخمةدن ناليرد و از شنيگ يفاقات روزگار قرار ماتّ

  .شود ين ميغمگ
  هيکنا

  :بخشد ي مي کالمش را وسعت معنين صنعت شعريشاعر با ا
  که شد برگ گل کشتگان را زبان  بـهــار اجـل کـرد گل آنچـنـان  
 ٣امـر ز شـت هـد روزش سيـنـايـنم  کشد صبح چون تيـغ قهـر از نيام  

لي تعلسِنح  
گونه که خواننده از  آن .کند يان ميل خود بي را با تخين صنعت شاعر علّت امريدر ا

 بهشتي در اين صنعت نيز ,نمايد آوردن دليل خيال آفريني هنرمندانه او تعجب مي
  :ل قوي خود موفّق گشته استتخي با

 خواب که خورشيد و ماهش نديدي به  مـهيـن دخـت آن شـاه واال جـناب  
 ٤نـرهـتن پي چو گل چاک چاکش به  چو غنچه پر از شـکوه خونين دهـن  
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  معرفي نسخة خطّي مثنوي آشوب هندوستان  ٣٦٣

  

  حيمتل
 ةوين شي با ايبهشت.  در شعر استيا مذهبي يخي تارةا واقعي يتک شخصي اشاره به

  :کند ي خوانندگان را مجذوب شعر خود ميهنر
 شـبيـه سـليمـان و اسـکنـدر اسـت  پرور است تخصيص شاهي که دين به  

  وصف
 يت وضعيچگونگ,  جنگة از صحنييباي زيها في توصوستانآشوب هند يدر مثنو

 شاعر ي وقت مثالً,شود يده مي ديالح جنگس يفراوان, کشت و کشتارها, انيسپاه
  :ديسرا ين ميان کند چنيها را ب خواهد شکست لشکر شجاع و راجپوت يم

  ز هم ريخـت چون پردة عنکبوت  پوتـف راجـردان صـز شمشير گ  
  ز بـســيــاري گـفــتـن رام رام  کام ان گشته وحشي بهـيکي را زب  
  تيـغ سـتيـز يکي داده جـان را به  زـريـراه گ هـاده بـنه رـي سـکـي  
 ١رف يدريکم الموت بودـهمين ح  شنود کسي گر حديثي ز کس مي  

 شعر ييبايش زيداي در کالم شاعر موجب پي و معنويع لفظيکاربردن صنا به
  معموالًيخي اما در منظومة تار, باشدي خاليع ادبيست که از صناي نيچ شعري ه,شود يم

 که يشاعر. گذارد ي نميگونه هنرها باق ني بروز اي برايخ مجال چندانيتار پرداختن به
ش شعر يع هم بپردازد و موجب آراين صنايچن  بهيخي تاريها در ضمن سرودن داستان

. مند خواهد شد ان شاعران همطراز خود بهرهيم  دري بهتريتخود بشود از مقام و موقع
 ي ارزشمندةمرتب  در کتاب خود بهي و معنويع لفظيز صنا بجا اةاستفاد  هم بايبهشت
  .شود يده مي دفراواني هها در شعر او ب  صنعتة هم,ده استيرس

 و يتفي از لحاظ کي ادب فارس,ياسي اوضاع سيوجود نابسامان باکه  آنغرض 
 يها انگر گونهي نمايرازيشملّا محمد بهشتي ر ا اشعيها  نمونه, نداشتي کم رونقيتکم

  . آن دوره استيهنر
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  ٣٦٤  قند پارسي
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