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 چکیده:

ي تراژیک از  انامهشدة «آشوب هندوستان» رزمتاریخی کمترشناخته -: مثنوي حماسیزمینه و هدف
بر بنیاد مشاهدات عینی و روایت    جنگ قدرت در خاندان گورکانی در واپسین سالهاي زندگی شاهجهان

که تاکنون  -«بهشتی شیرازي» است. این پژوهش تالش میکند با معرفی جامع «آشوب هندوستان»  
و واکاوي نگرش سراینده به رویداهاي تاریخی، به این پرسش    -کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته

مه در سطوح آوایی، واژگانی و بالغی  ترین ویژگیهاي سبکی و محتوایی منظوپاسخ دهد که برجسته
 شناسی اثر راه براي شناخت بهتر شاعر و اثرش هموار شود.    کدامند؟ تا با سبک

تحلیلی ازطریق مراجعه به مراجع و منابع موجود و مرتبط  -: این پژوهش به شیوة توصیفیروش مطالعه
 است.  وستان» صورت گرفته با زندگی «بهشتی شیرازي» و ویژگیهاي سبکی و محتوایی «آشوب هند

قارة هند بر مبناي تلفیق تاریخ روایی و  : این منظومه یکی از آثار ادبی تاریخنگاري در شبههایافته
شیرازي»    اي آگاه به تاریخ و فنون ادبی است. «بهشتیروایت ادبی مبتنی بر اندیشه و باورهاي سراینده

هان و مشاهدة مستقیم رویدادهاي تاریخی پایان عمر او،  با آشنایی با فنون ادبی، حضور در دربار شاهج
واقعه    17روایتی منسجم از  بخشی مهم و حساس در تاریخ هند را در  با تاریخنگري و تحلیل رویدادها،  

است. شعر او ساده و روان اما منسجم و استوار  با بیانی سلیس پیش روي خوانندگان به نمایش گذاشته  
کنندة فضا و مکمل لحن  ها تداعی در این مثنوي بخوبی به گوش میرسد. قافیهطنین بحر متقارب  است.  

زبان سراینده حماسی، اما در مواردي بعلت ناهماهنگی با مضمون و محتوا به آفرینش  است.    حماسی 
گزینشهاي واژگانی معنادار است و کلمات و ترکیبات حماسی در ارتقاي  فضاي حماسی ختم نمیشود. 

هاي ادبی با  پردازي نیست، استفاده از آرایهثیرگذارند. اگرچه حماسه جوالنگاه صنعت بیان حماسی تأ
اغراق و تشبیه ضمن   پویایی و تحرك در منظومه  نمایی کالم سهم عمدهبرجستهغلبۀ  ایجاد  اي در 

 دارند.   
آهنگین کردن کالمگیرينتیجه و  موسیقی  افزایش  ادبی،  روایت  و  روایی  تاریخ  تلفیق منسجم  با    : 

هاي اسمی، واژگان و ترکیبات سازگار با بیان حماسی، تضعیف صالبت زبان حماسی  استفاده از  قافیه
آرایی، ایجاد وحدت شکلی و هارمونی کلمات با  با ردیفهاي فعلی، بسامد کم صدامعنایی حاصل از واج

رآفرین اغراقهاي مصور،  استفاده از تکرار و جناس، انسجام و استواري کالم، استفاده از ابزارهاي تصوی
مداري و  اخالق سرایی،  نامهاي، ساقیهاي اسنادي، تلمیحات اسطوره، کنایهتشبیهات محسوس، استعاره
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The unknown epic-historical Masnavi of the Turmoil of 
India describes a tragic war of power in the Great Mongol dynasty in the last years of Shah 
Jahan's life based on objective observations and the honest narration of the Persian poet 
Beheshti Shirazi.This epic is one of the literary works of historiography in the Indian 
subcontinent combinated of narrative historical and literary narrative by a poet aware of 
historiography and literary techniques. This study tries to answer the basic question of 
what are the most prominent stylistic and content features of this work at the phonetic, 
lexical and rhetorical levels which has been hidden from the view of other scholars. The 
poet's attitude towards historical events is analysed too. 
METHODOLOGY: This descriptive-analytical study was conducted by referring to existing 
sources and other sources related to the life of Beheshti Shirazi and the stylistic and 
content characteristics of the Turmoil of india 
FINDINGS: The research findings show that Beheshti, by mastering the knowledge of the 
time, familiarity with literary techniques, attending the court of Shah Jahan and directly 
observing of the historical events of the end of this powerful king and plecise analysising 
of the events, has composed   a coherent narrative of an important and sensitive part of 
Indian history. He has been presented in ١٧ events with a smooth expression the beautiful 
descriptions and illustrations to the readers. Also, the end of the narrative of this sad battle 
of fratricide is the compilation of instructive advice based on historical documents. 
CONCLUSION: Easy way to avoid, difficult writing,coherent combination of narrative 
history and literary narration,increase of verbal music in the form of using nominal rhymes 
compatible with epic language and epic words in rhyme,weakening the strength of epic 
language by using the verbs in exding syllabes, low frequency of semantics resulting from 
phonology, creating formal unity and harmony of words using repetition and 
punctuation,success in meaningful choices of words and epic combinations and lexical 
appropriateness, lexical coherence and stability,use of description in the horizontal axis 
and Vertical storytelling,narrative and descriptive characterization a direct and indirect 
way,use of pictorial tools of tangible similes, metaphorical metaphors, illustrated 
exaggerations, documentary allusions, mythical allusions,mystical and epistemological 
style,Ethics, orientation and depiction of human character and advice are the most central 
features of the style and content of this Masnavi. 
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 مقدمه 
رابطۀ مطلوب آنها با پادشاهان قارة هند را تحت تسلط داشت.  امپراتوري قدرتمند گورکانی بیش از سه قرن شبه

 ساز گسترش تبادالت سیاسی، اجتماعی، نیز رونق فرهنگ و زبان فارسی در هندوستان شد تا حديصفوي زمینه
ایرانی به آن دیار شد و داد و  که زبان فارسی، زبان رسمی دربار گورکانیان و زمینه ادباي  ساز مهاجرت شعرا و 

ادب امراي  سخاوتمندانۀ  شد. دهشهاي  منجر  تاریخنگاري  بویژه  و  ایرانی  ادب  و  فرهنگ  توسعۀ  به  هند  دوست 
تاریخنگاري فارسی در دورة گورکانیان به نهضتی تبدیل شد که در تاریخ هند و جهان اسالم بیسابقه بود. «در 

با همۀ کارهایی است که در انجام شد، بتنهایی قابل مقایسه  قلمروِ   حوزة تاریخنگاري آنچه در عصر گورکانیان 
 ).1551: ص 5حکومت صفویه و عثمانی صورت پذیرفت و حتی بیش از آن است» (تاریخ ادبیات، صفا، ج  

پایه بابر  به دست ظهیرالدین محمد  به هند و شکست اساس سلسلۀ گورکانی  از لشکرکشی  او پس  گذاري شد. 
قۀ فراوان به زبان فارسی، بعلت منازعات بنیان نهاد. با وجود عال  932سلطان ابراهیم لودي، سلسلۀ گورکانیان را در  

داخلی نتوانست به زبان فارسی توجه نشان دهد و پنج سال پس از فتح هند درگذشت و فرزندش همایون را به  
از پدر، معلول تربیت مادري  تأثیرپذیري  از  ایرانی بیش  با فرهنگ  جانشینی برگزید. عجین شدن ذهن همایون 

بود که با شورش  ). چند سالی از سلطنتش نگذشته  21ر قلمرو خانان مغول، شیمل: ص  ایرانی، ماهم بیگم، بود. (د
شیرشاه افغانی روبرو شد و ناامید از یاري برادران راهی ایران شد (عالقۀ بابر و همایون به فرهنگ ایران، نوروزي: 

ساز پذیرش شاعران ب زمینهگیري تاج و تخت با حمایت شاه تهماس). پناهندگی او به دربار صفوي و بازپس 175ص
)، اما از بد حادثه همایون مجالی براي رواج زبان 676سرا در دربار گورکانی شد (روزگاران، زرینکوب: ص  فارسی

فارسی نیافت و با سقوط از بام کتابخانۀ سلطنتی جان سپرد. او فرزندش اکبرشاه را با توصیه به گرامیداشت ایرانیها 
. با به قدرت رسیدن اکبرشاه ستارة بخت شعر و ادب فارسی در هندوستان درخشیدن نمودبه جانشینی تعیین  

اي که پس از او توسط فرزندش جهانگیر تداوم یافت و با طلیعۀ  گرفت و دوران رواج زبان فارسی آغاز شد؛ شیوه
تاریخنگاري به   عصر شاهجهانی، سومین فرزند جهانگیر، درخشانترین ادوار تاریخ هند از نظر گسترش فرهنگ و

 یافت.   زبان فارسی رقم خورد و با فرزندانش تداوم 
در روزگار رونق زبان فارسی راهی هند شد و در دربار گورکانیان به مقام   آشوب هندوستانبهشتی شیرازي، صاحب  

بود. آشوب هندوستان روایت او از پایان عمر   و منزلتی رسید. او شاعر دربار شاهجهان و معلم فرزندش مرادبخش
شاهجهان و نزاع خونین فرزندانش بر سر قدرت است. حضور بهشتی در دربار گورکانی و دلبستگی به مرادبخش 
در اندیشه و سبک شعري او بسیار تأثیرگذار است، بنابراین شناخت و تجزیه و تحلیل دقیق اوضاع سیاسی، اجتماعی 

داد،   ئیات تاریخ این عصر و فجایع دردناکی که در جنگهاي خونین میان فرزندان شاهجهان رخهند و آگاهی از جز
منظومۀ  معرفی  با  میکند  تالش  حاضر  پژوهش  است.  مؤثر  بسیار  بهشتی  شعر  سبک  و  اندیشه  شناخت  در 

و برگی از تاریخ شدة آشوب هندوستان، خوانندگان را با این مثنوي، سراینده و سبک بیانش آشنا کند  کمترشناخته
 اي که حاضر و ناظر در این صحنۀ تاریخی بودهاز منظر سراینده  هند را که در بعد فرهنگی با ایران پیوند خورده

 دهند: است، پیش روي خوانندگان بتصویر کشد. نویسندگان میکوشند به این پرسشها پاسخ 
است؟ ساختار اثر چگونه است و ده شده  آشوب هندوستان چه زمانی و با چه هدفی و به دست چه کسی سرو

است؟ ویژگیهاي محتوایی زبانی، سبکی و ادبی منظومه چیست؟   سراینده به چه مطالبی با چه رویکردي توجه کرده
 منظومه از نظر حماسی چه امتیازها و ارزشهایی دارد؟ 
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 ضرورت و سابقۀ پژوهش  
فاطمه حسینی براساس نسخۀ خطی نول کشور نوشتۀ آشوب هندوستان براي نخستین بار به همت سیده خورشید  

) در دهلی نو چاپ شد. او در تصحیحی انتقادي بر 1388(  2009هجري قمري تصحیح و در آگوست  1050سال 
مبناي نسخۀ نول کشور، در مقایسه با سه نسخۀ خطی گجرات،کتابخانۀ بریتانیا و کتابخانۀ آصفیه این منظومه را 

-)، حماسه 1369ایران (   تاریخ ادبیاتاهللا صفا در جلد پنجم  کرد. ذبیحاي مفصل تصحیح  بیت با مقدمه  2553در  
) به معرفی مختصر این منظومه 1361هاي تاریخی و دینی در عهد صفوي ( ) و مقالۀ حماسه1383رایی در ایران ( س

 است. ادبخش دانسته پرداخته و آن را سرودة بهشتی از شاعران عهد شاهجهان و وابستگان به دربار سلطان مر
) با معرفی مختصر بهشتی، او را شاعر قرن یازدهم دانسته  1375هاي ادب فارسی ( دارلو در معرفی منظومهخزانه

روایت کرده   دوران  این  در  را  احمدآباد  و که حوادث  مهمترین  بعنوان  دنا  و  فنخا  منزوي،  فهرستهاي  در  است. 
این منظومه و سراینده یاد نشده، همچنین در فهرستهاي شناسایی   ترین فهرستهاي شناخت نسخ خطی ازگسترده

آشوب هندوستان،      است.  هاي هند و پاکستان نیز از این مثنوي ذکري به میان نیامدهنسخ خطی در کتابخانه
ان روایتی ادبی از رویدادي تاریخی به روایت بهشتی شیرازي، شاعر دربار گورکانی و معلم مرادبخش فرزند شاهجه

اي حساس از منازعات درون حکومتی است که ندیم و همراه همیشگی او در سفر و حضر بوده و از نزدیک برهه
او را براي جانشینی پدرشان مشاهده کرده است. اهمیت خاص و ویژگی   پایان عصر شاهجهانی و نزاع فرزندان 

کنار شخصیتهاي اصلی حضور دائمی استثنایی این منظومه در آن است که شاعر شخصاً در متن حوادث و در  
است که نقل قولهایش از وقایع مبتنی  است. بهشتی در آغاز و میانۀ منظومه بارها به این موضوع اشاره کرده  داشته  

تاریخی پس از شاهنامه -هاي حماسیبسیاري از منظومههاي دیگران.  ها و نوشتهبر مشاهدات عینی است؛ نه گفته
شده که شاهد مستقیم رویدادها نبوده و با تکیه بر مستندات تاریخی مکتوب و شفاهی اقدام   به قلم راویانی سرایش
اند؛ اما این منظومه از ویژگی ممتاز حضور سراینده در متن رویدادها برخوردار است. بنابراین بنگارش آثارشان کرده

خی تحلیلگر و آشنا به فنون ادبی، مورشده با تکیه بر مشاهدات عینی  معرفی و بررسی این مثنوي کمترشناخته
یک رخداد تاریخی مهم و سبک بیانش آشنا میکند و از سویی دیگر بازگوکنندة خوانندگان را با زوایاي پیدا و پنهان  

سرا در گسترش حوزة نفوذ زبان فارسی در خارج از مرزهاي ایران است. درك درست نقش مهم سرایندگان پارسی
شناسانۀ اثر میسر نیست. در این نوشتار تالش ادبی و اندیشۀ سراینده بدون بررسی سبکو شناخت کامل از یک اثر  

هستۀ اصلی اندیشه، عواطف هاي مهم آوایی، واژگانی، بالغی و ادبی منظومه،  میشود با معرفی جامع و واکاوي مولفه
 ز رخدادي تاریخی نشان داده ترسیم و کوشش سراینده براي ارائۀ روایتی ادبی منسجم اشناسی این مثنوي  و سبک

 شود.
 

 روش مطالعه  
تحلیلی است و انجام پژوهش ازطریق مراجعه به مآخذ مرتبط با اثر و زندگی  -روش تحقیق در این مقاله توصیفی

اي در شرح زندگی سراینده و است. نخست مقدمهسراینده و ویژگیهاي سبکی و محتوایی شعرش صورت گرفته  
ترین ویژگیهاي سبکی و محتوایی منظومه در سطوح آوایی، واژگانی و  ست؛ سپس برجستهامعرفی منظومه آمده  

شدة منظومۀ آشوب هندوستان از خانم سیده خورشید فاطمه حسینی است. نسخۀ تصحیحبالغی، ادبی واکاوي شده  
 است. در دهلی نو مبناي این پژوهش 
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 بحث و بررسی 
 بهشتی شیرازي و زمینۀ سرایش آشوب هندوستان    دربارة

اند. منبع مهم ما نگاران و مورخان دربارة او کمتر سخن گفتهبهشتی شیرازي از شاعران گمنامی است که تذکره 
از زندگی سراینده، مثنوي آشوب هندوستان خود اوست. او از سرایندگان اواخر قرن دهم و از کسانی است که در  

ا زندگی، دورة صفویه  نام، سالهاي  به  اشارة صریحی  اشعار موجود هیچ  در  مهاجرت کرد.  به هندوستان  ایران  ز 
بار به آن اشاره کرده  وضعیت خانوادگی، استادان و تحصیالتش وجود ندارد. تخلصش بهشتی است که چندین 

 است:  
تست      ثناخوان  بهشتی  تست           خدایا  بستان  ز  ضعیفی   گیاه 

 )62شوب هندوستان، بهشتی: ص(آ        
مسلک بوده که سخنش را با مدح اهل بیت آغاز کرده و با انتظار ظهور مهدي آید او مسلمانی شیعهاز متن برمی  

 سراینده است که از کالمش نمودار میشود.  است. تمسک به ائمه از ویژگیهاي برجستۀرسانده (عج) به پایان 
علی       مدح  به  محمد  نعت  جلی           به  کن  سر  نطق  و  خامه    مرا 
اثناعشر      امامان  مدح  بارور           به  بیان  نخل  ساز   مرا 

 )63(همان: ص                                
را در سخنوري ماهر دانسته نهایت پاکیزگی»  اند. «موالنا بهشتی ط او  بعی در غایت درستی داشته و نظمی در 

العارفین، هدایت: میگوید (ریاض  1060). هدایت از درگذشت شاعر در   789العاشقین، اوحدي بلیانی: ص  (عرفات
با به تخت نشستن شاهزاده مرادبخش نظم آشوب هندوستان   1067). این تاریخ درست نیست؛ زیرا او در  119ص  

 را شروع کرد: 
سبع       و  ستین  و  الف  سنۀ  هجرت  شوریده  جهان   ز  فتنه  از    طبع        گشت 

هندوستان       تأمل   آشوب  دیده   کن  بوستان         اگر  خزان  در   اي 
 ) 72(آشوب هندوستان، بهشتی: ص        

اورنگ زیب در آگره  1069و در   او در دورة  پایان رسانید.  برزگر:   به  (مغوالن در هند،  فروبست  از جهان  چشم 
بیت در هفده واقعه جنگهاي فرزندان شاهجهان را براي رسیدن به حکومت به سبک   2553). سراینده در    340ص

 است.  و شیوة شاهنامه روایت کرده
با    1655در   لقب شاه میالدي محمد داراشکوه، فرزند نورچشمی شاهجهان و ممتاز محل، در دوران پیري پدر 

ساز جنگ قدرت میان انگیزي برادران، زمینه بلنداقبال ولیعهد دولت گورکانی شد. ضعف در کشورداري و تفرقه
برادران شد و پس از کشمکشهاي بسیار، داراشکوه از اورنگ زیب شکست خورد و به طرزي دلخراش به قتل رسید. 

دارالسلطنه در دست داراشکوه بود؛ اما رفتار نابخردانۀ بهشتی در سبب نظم نسخه میگوید: با دستور شاهجهان ادارة  
 کنند؛ اما هنوز شاهجهان زنده ور کرد و آنها پیمان بستند پس از مرگ پدر قیاماو آتش نزاع را میان برادران شعله
 بود که آتش اختالف زبانه کشید: 

حال     به  تا  کی  و  جمشید  دوران   ز 
شاهجهان    اوالد  پیکار   چو 
راستان    دم  از  را  راست  این    من 

قتال        و  جدال  رسم  پیداست   که 
شاهنشهان ز  گیتی  به   نیاید 

نظم   داستان       به  داستان   آورم 
 ) 70(آشوب هندوستان، بهشتی: ص       
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منظومه با حمد خداوند، نعت رسول اکرم (ص)، منقبت دوازده امام و مدح سلطان مرادبخش شروع میشود. نام 
 است:  کتاب آشوب هندوستان است که سراینده بر آن تصریح کرده

دوستان     همت  از  نامه  این  هندوستان          شد  آشوب  به   مسمی 
 ) 218(همان: ص                                

حکایت نزاع پسران شاهجهان و توصیف دوران پیري این سلطان قدرقدرت، با تلفیق تاریخ روایی و روایت ادبی از 
بهشتی بعلت حضور مستقیم در صحنۀ رویدادها، بعنوان اي حاضر و ناظر بر رویدادها شنیدنی است.  زبان سراینده

متنی ان متن و باور خواننده بعنوان عنصري درونراوي از هستۀ اصلی خود جدا میشود و براي برقراري ارتباط می
در عالم واقع و به حیات خود ادامه میدهد. صداي او ناظر بر حضورش در متن است. او بعنوان راوي ادبی تاریخ که  

از متن نیز درگیر و شاهد رویدادهاست،   تاریخ بر ذکر جزئیات و زمان دقیق رویدادها و در  خارج  در روایتگري 
 ادبی  بر ذکر جزئیات صحنۀ رخدادها تکیه دارد.روایتگري 

خوش فردوسی  سال   کالم           بسی 
نادیده  شهنامه  رزم   گفت    همه 

دیده همه  را  رزمها  این    ام         من 

سالم            و  درود  یزدان  ز  بادش   که 
الماس   طبعش  گهر  جاي   سفت           به 

نشنیده افسانه  همچو  کس   امز 
 )70(همان: ص                                

ضور مستقیم او در رویدادها، نشانگر هویت روایتگري است که پیشاپیش از سیر حوادث آگاه است و روند رویدادها 
شدن داراشکوه، به بند کشیدن سلطان مراد توسط اورنگ زیب، فرستادن سلیمان شکوه به را رقم میزند. کشته  

و توصیف نگاه نگران شاهجهان بر آیندة فرزندان رخدادهایی است که خوب از عهدة روایتشان جنگ شاه شجاع  
است. او در گزارشگري رویدادها بیطرف است و گهگاه با بیان انگیزه و ذهنیت شخصیتها در خالل یا پایان برآمده  

به مرادبخش، سراینده را از بازگویی داستانها مستقیم با خواننده حرف میزند؛ البته در این منظومه دلبستگی شدید  
پوشی از دوراندیشی شاهجهان در است. بهشتی با چشمبرخی حقایقی چون دانش و بزرگی داراشکوه بازداشته  

 است:انتخاب داراشکوه به ولیعهدي بعلت حکمت، فراست و رویۀ وحدت ادیان، بر انتخاب شاهجهان خرده گرفته 
راي    و  عقل  با  شهنشاه             ولیکن 

دلپذیر  نکتۀ  این   ندانست 
بخت که  هرکس  اوالد    آورست   ز 

خداي         خلق  به  احسان  و  لطف   همه 
شیر           تیمار  نیست  شبان  کار   که 
زرست           تخت  و  تاج  الیق   همان 

 )68(همان: ص                               
تدبیري در گرة تقدیري ناگوار در آشوب هندوستان حاکمی ناآگاه و اهل عجب است که با بی  سیماي داراشکوه 

 گرفتار میشود:  
صاحب که  غافل  نکته   غرور             ازین 
بیداد   خلق  بر  حلم  از    رفتکی 

دور            اقبال  ملک  از  زود   شود 
باد   بر  عجب  از  که  سر   رفتبسا 

 ) 80(همان: ص                               
بالعکس سیماي تاریخی، او فردي دانا و آگاه است که با تسلط بر زبانهاي عربی، سانسکریت و اردو از مقدمات  

داشت. ازطریق شاه محمدبخشی  علوم، قرآن، حدیث و ادب فارسی و عربی آگاه بود و در نقاشی و خوشنویسی مهارت  
دریه سیروسلوك میکرد؛ اما با پیروان دیگران فرق صوفیه هم حشرونشر داشت؛ اما «نداشتن تجربه و بر طریقت قا
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اندوزي، نیز مهارت نظامی کافی بعلت مالزمت دائمی با پدر و بیعالقگی به امور حکومتی و عالقۀ فراوان به علم
 ). 301خرین، طباطبایی: ص رقابت و مخالفت برادران، کارش را با آنان به نزاع کشانید» (سیرالمتأ

اي که نزاع داخلی دربار گورکانی را فراگرفته و برادران براي کسب قدرت تیغ برهم میکشند،  بنظر میرسد در زمانه   
آور نیست؛ زیرا اگر این اندك مالحظات نیز نبود، اورنگ اینگونه مالحظۀ صاحبان قدرت از سوي سراینده شگفت

رفتا از  تاریخ  بیزیب که صفحات  است،  برادران مشحون  و  پدر  با  بهشتی، که رش  گفتار  دربرابر صراحت  تردید 
 بزرگترین جرمش معلمی سلطان مراد بود، کوتاه نمیآمد و معلوم نیست که عاقبت او چه میشد.  

 
 ویژگیهاي سبکی اثر 

است. زبان بعنوان تجلیگاه تصویر و شعر از سه عنصر زبان، تصویر (خیال) و موسیقی ساخته شده    سطح زبانی:
است. ازطریق زبان است که  موسیقی در شعر نقش محوري دارد و بیشترین توجه پژوهشگران به آن معطوف شده

اي شعر حادثه«  دم متفاوت است.نحوة بیان معانی اهمیت مییابد. شعر کارکرد هنري زبان است که با زبان عادي مر
است که در زبان روي میدهد و درحقیقت گویندة شعر، عملی در زبان انجام میدهد که خواننده میان شعر او و 

). زبان شعري با همۀ عناصر موسیقایی، 3(موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص  »زبان روزمره تمایز احساس میکند
 به سه سطح کوچکتر آوایی، واژگانی و نحوي تقسیم میشود.     آوایی، معنایی و تصویري بعلت گستردگی

ساختار آوایی حاصل ترکیب و هماهنگی واکها، هجاها و واژگان است و نوع انتخاب سطح آوایی (موسیقایی):  
هستند. شناسانۀ هر شاعر را نشان میدهد. آواها گاه هماهنگ با سایر اجزاي شعر، القاکنندة معنا نیز  آواها نگاه زیبایی 

در سطح آوایی، آنچه باعث ایجاد موسیقی در شعر میشود، وزن، قافیه و تناسب حروف با موسیقی درونی شعر 
است؛ بنابراین نظام موسیقایی شعر فارسی از سه منظر موسیقی بیرونی (وزن)، موسیقی کناري (قافیه و ردیف) و 

 ). 31، فرشیدورد: صموسیقی درونی قابل بررسی است. (دربارة ادبیات و نقد ادبی
ها، احساسات و تخیالتش به مخاطب و تأثیرگذاري بر او، از همۀ نیروي شاعر براي انتقال اندیشهموسیقی بیرونی:  

بیرونی است که بوسیلۀ   الفاظ از جمله وزن و موسیقی استفاده میکند. آشکارترین نوع موسیقی شعر، موسیقی 
ی بیرونی، جانب عروضی و وزن شعر است که بر همۀ شعرهایی که منظور از موسیق«وزنهاي رایج شکل میگیرد.  

هریک از اوزان شعر ).  391(موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص    »اند، قابل تطبیق است در یک وزن سروده شده
آهنگی خاص دارند؛ برخی تند و شاد و برخی سنگین و غمگینند. از طرفی هر شعري با توجه به محتوا و حالت 

است. متناسب با خود را میطلبد و از دیرباز هماهنگی بین وزن و محتوا مورد توجه سخنسرایان بوده عاطفی، وزن 
حماسه «است.    "فعولن فعولن فعولن فعولن/ فعل"بر این اساس بهترین وزن براي محتواي حماسی، بحر متقارب  

» (حماسه، خالقی مطلق: ستاهمیشه بگونۀ مثنوي است و در هر شعر حماسی تنها یک وزن واحد بکار رفته  
 . ) 27ص

از کامیابی      آثار خود    پس  براي  را  فردوسی در سرایش شاهنامه، سرایندگان داستانهاي حماسی همین وزن 
است، زیرا وزن و بحر متقارب برگزیدند. البته توفیق آنها با توجه به تناسب وزن و محتواي حماسی متفاوت بوده  

یر میشود، زبان هم حماسی وقتی ذهن و اندیشه با موضوع حماسی درگ«کند.    بتنهایی نمیتواند زبان حماسی خلق
بهشتی    ). طنین بحر متقارب در این مثنوي بخوبی بگوش میرسد.19(ادوار شعرفارسی، شفیعی کدکنی: ص»  میشود

 است.با بکارگیري بحر متقارب بین وزن و محتواي شعر توازن برقرار کرده 
ستوه              ستوران  نعل  ز  شد  کوه            زمین  بجنبید  و  دشت   بلرزید 
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هامون ستوران  سم  گرد            نورد ز  ز  گردون  جوف  انباشته   شد 
 )146(آشوب هندوستان، بهشتی: ص    

و تکرار منظم، صداي مارش نظامی را در    این وزن فخیم با کوبشهایی که با هجاهاي بلندش در شعرش ایجاد کرده
 ذهن تداعی میکند. 

کین               میدان  سواران  گرد   ز 
سپاه               جوش  ز  و  کوس  آواي    ز 

زمین             گردون  آغوش  در   درآمد 
تب ماه          گرفتند  و  خورشید   لرزه 

 ) 147(همان: ص                               
الماسگون                 خونخوار  دشت  آن  روان    در  سو  هر  خون                 به  دریاي   گشت 

 ) 149(همان: ص                             
همیشه تألیفی از الفاظ که شمارة نسبی هجاهاي کوتاه از  «در این بحر نسبت هجاهاي بلند به کوتاه بیشتر است.  

را القا میکند و براي حاالت مالیمتر، وزنهایی بکار میرود که هجاهاي   بلند بیشتر است، حالت عاطفی هیجانیتري 
). این وزن با صالبت خاص مناسب محتواي حماسی 257(زبان شعر، ناتل خانلري: ص »  بلند در آنها بیشتر است

ختوم به با استفاده از اختیارات شاعري مانند استفاده از یک هجاي بلند بجاي دو هجاي کوتاه، هجاهاي ماست. او  
 کند:  مصوتهاي بلند و ختم مصراعها به رکن فعول و فعل تالش کرده کالمش را برجسته 

صف دمان  فیل  همچو   شکن             همه 
پرستیز             لشکر  سهمگین  آن   از 
سپاه             سروران  تن    یکایک 

پیرهن            زره  جوشن  کرده   قبا 
رستخیز        وادي  شد  دشت  و     دژ 

ماه           و  خورشید  برج  اسلحه  از   شد 
 )126(آشوب هندوستان، بهشتی: ص    

است. بسامد برخی او در برخی ابیات با وزن فعولن فعولن فعولن فعول (مقصور) کشش صوتی خاصی ایجاد کرده  
ها در دورة واژه اختیارات شاعري مانند تشدید، تخفیف و حذف در کلمات در منظومه فراوان است؛ البته شاید این

 است. سراینده به همین شکل تلفظ میشده 
هرگاه این تأثیرات «واحدهاي آوایی زبان هرگاه در زنجیرة کالم کنار یکدیگر قرار گیرند، از هم تأثیر میپذیرند.       

(راهبردهاي  »  پیدا کنند، یعنی در حد تغییر، افزایش و حذف یک واج باشند، فرایند واجی نامیده میشوند  نمود واجی
). در زبان حماسی به فراخور وزن و محتوا از فرایندهاي واجی تخفیف، تشدید و حذف 23یاددهی، عمرانی: ص

ما برخی به ایجاد آهنگ حماسی کمک  شدة وزن و قافیه هستند، ااستفاده میشود. برخی از این فرایندها تحمیل
 میکنند. در کالم بهشتی تخفیف و تشدید به ترتیب بیشترین بسامد را دارند. 

 تخفیف 
بیشمار              توپچی  بسی     تفنگچی 

 
کارزار          پی  از  نمود        مقرر 

 )96(آشوب هندوستان، بهشتی: ص        
ژالۀ تُفک  ابر  ریخت              ز     مرگ 

 
ریخت         برگ  عدو  حیات  کشت        ز 

 ) 148(همان: ص                               
 تشدید

عام             و  خاص  دروازة  حجّاب     به 
 

پیام        این  داد  تأکید  به  هریک        به 
 )176(همان: ص                              
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جاي             ز  شد  زمین  گردان  غوغاي     ز 
 

کرّه  نعرة  فلک  از        ناي       گذشت 
 )146(همان: ص                              

موسیقی کناري بعنوان مکمل موسیقی بیرونی شعر، مجموع عواملی است که موسیقی کناري (قافیه و ردیف): 
قافیه در شعر حماسی باید    ن عامل این نظم قافیه و ردیف است.  باعث نظم موسیقایی در شعر میشود و مهمتری

کنندة فضا و مکمل آهنگ حماسی باشد. موسیقی حاصل از آواها و کلمات را غنا بخشد و حسی و عینی تداعی
از همۀ الفاظ شعر محکمتر «سازي براي القاي موسیقی شعر در ذهن مخاطب است و باید  قافیه نوعی زمینه  باشد.
گزینش   ).83(موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص  »هاي شعر را به یکدیگر پیوند میدهدوارتر باشد، زیرا پارهو است

دارد. هرچه حروف   آن توجه  سرا بهکلمات قافیه از نظر صوت، طنین و جنبۀ موسیقایی موضوعی است که حماسه
که   » او«و    »آ«هاي مختوم به مصوتهاي  قافیه«مشترك قافیه بیشتر باشد، موسیقی بیشتري را القا میکند، بویژه  

هاي بهشتی ساده و آسان ). قافیه375(همان: ص    »کرد  میتوان تعظیم و تفخیم و هشدار و صال زدن را تجسم
» ختم او«و  »آاست. او در ابیاتی قافیه را به مصوتهاي «است و از کاربرد کلمات عربی و نادر در قافیه پرهیز کرده 

و   »آکلمۀ قافیۀ مختوم به «  110بیت،    600نیز وجود دارد. نگارندگان با بررسی      امکان افزودن «ي»  کرده که گاه
 » را استخراج کردند:   او«

دوا              جان  بود  را  شه  درد  فدا               اگر  جانی  تازه  نفس  هر   کنم 
 )86(آشوب هندوستان، بهشتی: ص        

شاهنشه   دو  هر  آن  عدوي               کامجوي              چو  رزم  تدبیر   نمودند 
 ) 123(همان: ص                              

قافیه بعلت   هاي بیشتر  معیار  حماسی  زبان  در  است.  سازگار  حماسی  زبان  در  قافیه  منطق  با  و  اسمی  منظومه 
ها بیشتر اسمی هستند. همچنین قرار گرفتن صامت «ن»  ساختارهاي نحوي که مبتنی بر تقدم فعل است، قافیه 

 است:پس از مصوت «آ» سبب تأکید بر واژة قافیه شده 
گیتی سلطان  دو  هر  آن            ستان     چو 

ایرانیان                فوج  از  صف  ایمن   بد 
زرنشان                رایت  پرچم  بس    ز 

دمان               فیلهاي  بر   نشستند 
عیان          همی قیامت  شور   گشت 

کهکشان              تا  زراندود  شد   هوا 
 ) 145(همان: ص                             

ها نیز جزو پرکاربردترین ر» ختم میشوند. این قافیه-که در ردة بعد قرار میگیرند به هجاهاي «َار» و «  هاییقافیه
ر» را -کلمۀ قافیۀ مختوم به هجاهاي «اَر» و «  80بیت    500هاي شعر فارسیند که نویسندگان با بررسی  قافیه

 استخراج کردند. 
اسفندیار                و  نریمان  شان  کارزار                 به  صف  در  رو   نهادند 

 ) 127(همان: ص                               
خبر               این  رسید  چون  شه  اردوي  زبر               به  و  زیر  گشت  جهان  گفتی   تو 

 ) 184(همان: ص                              
اند؛ زیرا آنها به هجاهایی ختم است که دیگر سرایندگان کمتر از آنها استفاده کردهبا کلماتی قافیه ساخته  او گاهی  

ع» همچنین عیوب قافیه در این -ِمیشوند که کلمات کمی براي قافیۀ آنها یافت میشود. مثالً با هجاي «اس» یا «
 مثنوي یافت میشود:
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سپر       :  سناء حایل  دست  یک  به           نمودي 
 

دگر          دست  شمشیر  به        سپرده 
 ) 132(همان: ص                               

زیب             ایطاء: اورنگ  شاه  موهبت    ازین 
 

زیب         به  جنت  چو  جشنی        بیاراست 
 )161(همان: ص                               

است نمیتوانند با هم قافیه شوند، اما بهشتی چندین بار این کلمات را قافیه قرار داده    کلمات جهان و شاهجهان
ابیات منظومه بچشم میخورد، چون «نهان و جهان» و 103،  66،  61(ص  ). تکرار قافیه هم به دفعات در برخی 

نظومه مردف است؛ حال هاي م«چنان و میان». قافیۀ درونی هم در این مثنوي جایی ندارد. تعداد کمی از قافیه
 آفرین کالم حماسی است.آنکه قافیه و ردیف جزو تأکیدهاي زیبایی

 تکرار قافیه قافیۀ مردف         قافیۀ فعلی قافیۀ اسمی        
39/65% 11/16% 05/9% 9% 

است. به دیگر زبانها در شعر فارسی استفاده شده  : از ویژگیهاي شعر فارسی است و بیشترین ردیفها نسبتردیف
در شعر فارسی ردیف به فعلی و غیرفعلی تقسیم میشود. استفاده از ردیف فعلی آسانتر است تا ردیف غیرفعلی؛ زیرا  

هاي رار دارد، نیز براي فعل راحتتر میتوان گزاره آید و ردیف هم در جایگاه پایانی بیت قفعل در پایان جمله می
 متفاوتی آورد تا براي اسم و ضمیر و... 

در شعر حماسی، معیار ردیفهاي ساده و کوتاه است، زیرا «ردیفهاي بلند جوش و جان حماسه را میگیرند و       
ن حشو و زوائد است» (درآمدي بر  دراثر کمبود جا براي نقل داستان، شاعر ناگزیر از سرودن ابیات بیشتر و افزود

). کمبود ردیف در شعر بهشتی بسیار محسوس است، بیشتر ردیفها هم  443اندیشه و هنر فردوسی، حمیدیان: ص
فعلی است که با منطق حماسه سازگاري ندارد. «چون مصرعهاي مختوم به فعل آهنگ مالیمی دارند و از صالبت 

). ردیفهاي فعلی «شد، کرد، است» بسامد بیشتري در مثنوي 104سا: صزبان حماسی میکاهند» (انواع ادبی، شمی
 دارد. ردیف ضمیر و حرف هم گاهی در منظومه یافت میشود. 

 ردیف حرفی  ردیف ضمیر ردیف اسمی      ردیف فعلی         
67%  14%      10%      9% 

موسیقی درونی از تناسب، تکرار، همنشینی و همخوانی صامتها و مصوتها و ترکیب هنرمندانۀ موسیقی درونی:  
مهمترین قلمرو «ساز، شعر را به اوج لذت موسیقایی میرساند.  کلمات ایجاد میشود و در کنار دیگر عناصر موسیقی

(موسیقی   »استیقی نهفته  موسیقی است و استواري و استحکام مبانی بسیاري از شاهکارهاي ادبی در این موس
آورد که اگر ترکیب اصوات و کلمات در شعر حماسی آهنگهاي متفاوتی پدید می   ).92شعر، شفیعی کدکنی: ص  

این آهنگ با موسیقی بیرونی شعر توأم شود، در تداعی معانی حماسی نقش مهمی دارد. حاصل ترکیب و تلفیق 
 ع صنایع بدیع لفظی است که موسیقی درونی شعر را تشکیل میدهند.  آواها و کلمات واج آرایی، تکرار، جناس و انوا

تکرار در ایجاد موسیقی شعر حماسی نقش مهمی دارد و چه مرئی (تکرار واژه) و چه نامرئی (نغمۀ حروف)  تکرار:  
نقش  هم  معانی  تداعی  در  باشد،  کافی  تأمل  با  واژگان  نوع  انتخاب  اگر  و  میبخشد  غنا  را  حماسی  شعر  آهنگ 

). فایدة 85(حماسه، خالقی مطلق: ص  » هاي بدیهی استناپذیر زبان حماسهتکرار جزء جدایی«نکارناپذیري دارد.  ا
 تکرار این است که ضمن تقویت لحن و مفهوم، موسیقی جانبی ایجاد میکند.   

جها باید ضمن تداعی آرایی، موسیقی درونی شعر را باال میبرد؛ اما نظم و ترکیب وا آرایی): واجتکرار واج (واج     
واجها داراي شدت، طنین، زیري و بمی هستند و شاعر «فضاي حماسی در القاي محتواي حماسی هم موفق باشد.  
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اي که با حروف و کلمات،  آفریند؛ بگونهتوانا با آگاهی از این ظرفیتها، آهنگ و موسیقی مطلوب شعر حماسی را می
). در تکرار  واجهاي منظومه صامتهاي 63ر، شفیعی کدکنی: ص(موسیقی شع  »بتوان شدت و خشونت را سنجید

آیند و گاه وجود حداقل دو مورد از آنها نزدیک هم باعث سایشی (س، ص) و (ش، چ، خ، ز، ر) بیشتر بنظر می
ایجاد آهنگ و موسیقی در شعر میشود؛ اما صامتهاي انسدادي و مصوتها باید چندین بار تکرار شوند تا کالم آهنگین 

 ود. همخوانی تکرار آواها با پیام شعر حماسی، در تهییج مخاطب نقش مهمی دارد. ش
که از حروف صفیري هستند، صداي حرکت و طنین را القا کرده    »س و ص «بهشتی با تکرار حروف    حروفی:هم

 است: 
مراد                سپهر  سپاه  صیت  فتاد               ز  عمان  دریاي  به   تزلزل 

 ) 94(آشوب هندوستان، بهشتی: ص       
خروش و هیاهو را   »ش«و در توصیف آشفتگی و اضطراب حرمسراي شاهجهان پس از سقوط اکبرآباد با تکرار واج  

 میرساند: 
شاه                برآمد   شبستان  از   خروش 

درگرفت  شر  و  شور  آتش                      جهان 

تباه                زندگانی  شود  ما  بر   که 
گرفت محشر  شور  آن  از  سرمشق   که 

 )163(همان: ص                              
سخت است که بیشتر    ایجاد میشود، نشانۀ ضربه و کوبشهاي   »ك و گ «صدایی که همراه تلفظ صامتهاي کامی  

 هاي جنگی بکار میرود.     در بیان صحنه
مه                به  تا  که  ز  گردان  گره                 فکندند  ابرو  بر  و  کمان  بازو   به 

 ) 148(همان: ص                               
آرایی براي را دو یا چند بار در طول یک بیت یا ابیات متوالی میآورد. واژه  اي آرایی شاعر کلمهدر واژه  تکرار واژه:

تقویت معنا نیز بکار میرود و اگر با مهارت شاعر همراه باشد به شعر ریتم و آهنگ میبخشد. این آرایه در شعر 
 درصد دارد:  14بهشتی فراوان مشاهده میشود و بسامدي حدود 

خارتیز         خارة  ضربت  از         که 
 

ریزریز        او  موي  چون  اعضاش        شد 
 ) 82(همان: ص                               

جهان            مراد  جلوس  فیض     ز 
 

جهان       داد  داد  جهان        خداي 
 ) 103(همان: ص                              

است. نقش اصلی    : تکرار در زبان بهشتی  چون دیگر آثار حماسی بصورت جناسهاي مختلف ظاهر شدهجناس
روش تجنیس مبتنی بر نزدیکی هرچه بیشتر «جناس در زبان حماسی ایجاد وحدت شکلی و آهنگ حماسی است.  

اي  ). در واقع دو واژه49(آشنایی با عروض و قافیه، شمیسا: ص   »اي که کلمات همجنس بنظر آیندواکهاست، بگونه
درصد ابیات   45در    که چند واج آنها یکسان باشد یا از نظر آهنگ بهم نزدیک باشند ایجاد جناس میکنند. بهشتی

که بسیاري از آنها بعلت همراهی با صنعت تکرار در تولید آهنگ حماسی نقش دارند. در   از جناس استفاده کرده
  رین بسامد را دارند.شعر او جناسهاي زائد و مضارع  بیشت 

 جناس مضارع: 
بزم            به  بنشین  است  رزم  هنگام  رزم             چو  شمشیر  آب  دهم  می  از   که 

 ) 77(آشوب هندوستان، بهشتی: ص        
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علم سو  هر  تیغ             ز  رخشنده  برون     گشت  نو  میغ           مه  زیر  از   آمد 
 ) 132(همان: ص                              

)، قید و صید 78)، بخت و رخت (ص72)، قهر و دهر (ص69)، تخت و بخت (ص68موارد دیگر: جاه و راه (ص
 ). 92)، فوج و موج (ص82)، تیز و ریز (ص79( 

 : جناس زائد
ماند                   شکوهش پاي  بی  دور  شد     چو 

 
ماند             برجاي  دار  همین  دارا       ز 

 ) 157(همان: ص                             
گردون شهنشاه  فیل     وقار                به 

 
قار             دریاي  چو  را  خود        رسانید 

 ) 152(همان: ص                             
)، دارا و 114)، جاي و جاري (ص105)، زرین و زرینه (ص91)، جان و جهان (ص81موارد دیگر: کوه و شکوه (ص

 ). 210)، صوبه و منصوبه (ص133)، کشش و کوشش (ص121مدار (ص
 جناس تام:

داد   رزمها  چنان  مه  شش     روي          به 
 

آسمان    در  شستکه  خون  ز        روي        مه 
 ) 70(همان: ص                               

عهد            و  نمایید  کوشش  نیز     شما 
 

عهد       شهنشاه  کار  سامان        به 
 ) 97(همان: ص                               

 جناس خط:  
جنگ             کوس  اگر  عمر  همه    نوازي 

 
چنگ        به  نیاري  را  فلک        حصار 

 )98(همان: ص                                
تبر             و  تیغ  ضرب  از  شد  را     یالن 

 
زبر        و  زیر  پاي  و  سر  سو        بهر 

 ) 132(همان: ص                               
 جناس ناقص

سخا           خد و  خُلق  و  عدل  دهد     ایش 
 

خدا         خَلق  باشند  آسوده        که 
 ) 204(همان: ص                              

 جناس مطرف 
رهزنان             غارت  از  سرحد  هر     به 

 
نان         نه  و  ماند  نام  نی  تجار        به 

 )186(همان: ص                               
 شاخصهاي واژگانی   

یکی از مهمترین بخشهاي تحلیل سبکی توجه به گزینشهاي معنادار واژگانی است. میزان استفاده از واژگان حسی  
راه باشد. اي و صریح یا مبهم میتواند با اهداف خاصی همیا ذهنی، عام یا خاص، عادي یا ابداعی، رسمی یا محاوره

هاي مسلط بر متن عالوه بر ویژگیهاي سبکی، آشنایی با اندیشه و جهانبینی سراینده است. زبان شناخت نوع واژه
این زبان، واژه رنگ  ابزار و صفات حماسی حماسی ساختاري منظم دارد. در  لغات و  وبوي حماسی دارد. بسامد 
 ).99ن لغات فارسی سره زیاد است (انواع ادبی، شمیسا: ص  فراوان، درصد لغات عربی و بیگانه اندك و برعکس میزا
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بسامد کلمات و ابزار و افعال حماسی فراوان و شمار لغات عربی کم است؛ اگرچه بعلت  در آشوب هندوستان      
گرفت. گیري منظومه در محیط فرهنگی هند و دربار گورکانی نفوذ لغات هندي و مغولی را نمیتوان نادیده  شکل
این منظومه بر مدلولهاي عینی داللت میکنند و در ایجاد تداعی معانی حماسی هم نقش دارند. افعال    اي هواژه

ساده و پیشوندي و صفتهاي جانشین اسم هم بوفور یافت میشود. واژگان منظومه حسی، از دایرة واژگان رسمی و 
 به شدت از زبان محاوره گریزان است.  

 کلمات عربی 
دانسته   ضُماد      چو  و  نُقوع  کز  گشاد             شد  مطلق  عقده  آن   نمییابد 

 )76(آشوب هندوستان، بهشتی: ص        
)،  196)، غالظّ و شدادّ (ص188)، حدوث ( 163)، مقفّل کردن ( 112)، حصن (ص98دیگر موارد: محاذیش (ص  

 )، 205)، اثقال ( 200جمّازه ( 
 ).210)، افواج ( 210)، اشقیا ( 207(ص جلّاه و ندّاف

 کلمات هندي 
شوند     زره هیجا  روز  چون  پاي     پوش  شوند         صف  جَهروکهبه   آرا 

 ) 83(همان: ص                               
از   دهان                 پان  برگ    بیرةنمودند  مرجان  یاقوت  درج   همه 

 ) 180(همان: ص                             
خوش   بوي  چمن             انجمن        اَرگجهز  از  گل  چو  سراپا   معطر 

 ) 105(همان: ص                              
ذي  آغاز  در  ماه      صباحی  جاه            الحجه  و  اقبال  به  دُرشَن  به   درآمد 

 ) 74(همان: ص                               
 کلمات مغولی 

به اَغرَغ  و  اردو  بادپاي             جاي       گذارند  ابرش  بر   نشینند 
 ) 122(همان: ص                             

دور جان  ز  شکیبش  و     شد             قرار 
 

ایلغار  شد         به  الهور  به        داخل 
 ) 193(همان: ص                              

همه             فوالدبازو  قِلچاق     ز 
 

همه         ترازو  را  جدل        متاع 
 ) 137(همان: ص                               

 کلمات کهن 
تهنیت اگر  ظاهر  شدند        به  سگالندة   گو  باطن  شدند            به   او 

 ) 108(همان: ص                              
)، کهان و مهان 150)، قربوس و چاچی (ص  145)، هراول (ص145)، بندوقچی (ص  121ابرش (ص    موارد دیگر:

 .) 208)، طغرا (190)، غنودن (ص188(ص
 واژگان عربی واژگان هندي واژگان مغولی  واژگان کهن 

57/53% 62/23% 78/17% 03/5% 
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ترکیبهاي :  ترکیبهاي حماسی حماسی،  زبان  است.  حماسی  ترکیبهاي  حماسی،  زبان  واژگان  بخش  مهمترین 
باشد تا با ساخت ترکیبهاي    سازي باالیی داشتهپرداز باید قدرت ترکیبخاصی دارد و بر همین اساس شاعر حماسه

بحر دهد. ترکیبهاي  نی نقش واژه و ترکیب را نشان  حماسی هم در تکمیل موسیقی شعر و هم در ایجاد تداعی معا
آزماي، نیزة آبدار، الماس جاه، قصر عالیمدار،گردان رزمآشیان، فردوسستان، جشنگاه بهشتخونخوار، شهنشاه گیتی

 خاراشکاف و سپهر احتشام در کالم بهشتی با تصویرسازي ملموس شعر حماسی سازگار است. 
سپهر شاه  درگاه                   اقتدار به 

 
کیوان  سردار        تبار         رسانید 

 ) 102(همان: ص                             
خصومتسلیمان صرصر   شعار       شکوه  شبدیز  سوار           به  شد    عنان 

بادپا        ابرش  راند  تند  قفا     چنان  در  صبا       کزو  پیک   مانده 
 ) 113(همان: ص                              

 شاخصهاي نحوي 
تقدیم فعل است.   زبان حماسی  نحو  دارد. آشکارترین ویژگی  به خود  نحو مخصوص  تقدیم فعل «زبان حماسی 

ژانر است این  نشاندار در  زبان حماسی است و یک چیدمان  شناسی، (سبک  »بزرگترین هنجارگریزي نحوي در 
صفتوحی از 272:  بسیاري  میبخشد.  حماسی  فخامت  و  صالبت  کالم  به  نثر  منطق  شکستن  درهم  با  که   (
اند. البته این سرایان پس از فردوسی به تقلید از او یا ضرورت وزن و آهنگ، از این امکان زبانی بهره بردهحماسه

انجامد، ه خلق زبان حماسی میساختار نحوي وقتی که با مضمون، محتوا، واژگان و ترکیب حماسی همراه شود، ب
از نظر دستوري تقدیم فعل، وجوه کهن   بیافریند. در سطح نحوي و  نمیتواند زبان حماسی  بتنهایی  وگرنه خود 

 ماضی، افعال و واژگان کهن، فعل امر بدون باء و... در کالم بهشتی وجود دارد.   
 تقدیم فعل 

کارزار              آتش  گرمی  از     شد 
 

ت  اژدر  شعلهدم        بار        یغها 
 ) 149(آشوب هندوستان، بهشتی: ص       

کوس             بانگ  سپه  دو  هر  ز     برآمد 
 

آبنوس         زمین  شد  نیلگون        هوا 
 ) 148(همان: ص                              

 مر پیش از مفعول
طوق و  زنجیر  به  را  او     گران             مر 

 
جهان         بیاریم  خدیو        نزد 

 ) 189(همان: ص                             
 حروف اضافۀ کهن

یک سپه  آتش  میر     هزار             ابا 
 

سوار         دهره  باغ  از  شد        هماندم 
 )162(همان: ص                             

شیر گردن  ابر     نر            قالده 
 

خواهی    خطر        چو  در  بود  شه        نهی 
 ) 175(همان: ص                             

 ماضی استمراري به شیوة کهن 
شاهجهان               خواست  همی     مکرر 

 
دمان          فیل  به  هالکش  سازد        که 

 ) 212(همان: ص                             
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بی  همی را   قلعه  آن     درنگ              خواست 
 

جنگ             فتح  یل  فوج  به        سپارد 
 ) 95(همان: ص                               

حصاري  همی باید     شدن               گفت 
 

فراري   ایران  سوي  یا        شدن           و 
 ) 89(همان: ص                               

 فعل امر بدون باء 
دهند                 لشکر  عرض  ما  درگاه     به 

 
زر    همه  دامان  به  را        دهند           سپه 

 ) 83(همان: ص                               
اختیار              بندگیش  کن  اخالص     از 

 
کامکار          دین  و  دنیا  ز  باشی        که 

 ) 97(همان: ص                               
حرام                را  سکون  و  صبر  ساز  خود     به 

 
والسالم             زودتر  پا  ز        درآرش 

 ) 111(همان: ص                            
 شاخصهاي بالغی و ادبی  

فضاي عاطفی و تخیلی شاعرانه که هم سبب القاي معنا و هم مایۀ تحریک و تهییج خواننده میشود، از صورتهاي 
انگیز، با تبدیل اشیاء به صورتهاي عاطفی و انگیز شاعرانه مایه میگیرد. شاعر در آفرینش تصویرهاي خیال خیال 

انگیزد و شناختی تازه از اشیاء به او ننده را برمیانسانی، کالم خود را از حالت عادي فراتر میبرد و عواطف خوا
میدهد. اهل ادب نیز به میزان استعداد و توانایی خود در آفرینش ادبی، از شیوة اداي معانی به شکلهاي گوناگون 

ارزش شعري و هنري پیدا نمیکند و هر هیچ تجربه«اند.  استفاده کرده تأثیر و تصرف خیال،  انسان بدون  از  اي 
(صورخیال در »  باشد  اي هنگامی موضوع شعرست که از شهود حسی و خیالی شعري سراینده، رنگ پذیرفته حادثه

 ). 27شعر فارسی، شفیعی کدکنی: ص 
پردازي و العاده است، بنابراین در حماسه مجال چندانی براي صنعتحماسه متضمن خبري بزرگ و امور خارق   

اگر سراینده بخواهد با تصاویري که «حوادث خود داراي پیچیدگی است.    هاي ادبی وجود ندارد؛ زیرا نفسآرایه
درك آنها نیازمند تأمل است فضاي حماسی را ترسیم کند، از صراحت بیانش کاسته میشود و ذهن خواننده با 

بی )؛ بنابراین در این نوع اد452(همان: ص»  گرفتاري در پیچ و خم امور انتزاعی از درك عمق حادثه بازمیماند
و  تصویرسازي  در  را  بیشترین سهم  کنایه  و  استعاره  تشبیه،  اغراق،  ادبی  عناصر  و  روبرو هستیم  ایجاز  با  بیشتر 

 انگیزي دارند.      خیال 
اعمال خارقاغراق:   و  وقایع  با  است. «در حماسه  اصلی حماسه  ویژگیهاي  از  یکی  میشویم. اغراق  مواجه  العاده 

صاویر و مناظر مبالغه و اغراق است. مبالغه، اغراق و غلو ذات اثر حماسی است» عالیترین شیوه در نمایاندن این ت
هاي ادبی دیگر متفاوت است و در اهمیت و جایگاه واالي  ). اغراق با همۀ آرایه77(نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص

ۀ اغراق در حماسه شناسانآن در حماسه باید گفت این صنعت در حماسه اجباري است نه اختیاري. اهمیت جمال 
از چگونگی تبیین و تأکید آن بر معانی بلند و نمایاندن گسترة شکوهمندي حماسه هویدا میشود. بدین سبب است 
که اصیلترین و قویترین عنصر خیال در حماسه است، تا جایی که مفهوم واقعی حماسه و اصالت آن، در کیفیت 

باید در خدمت تداعی معانی و آفرینش تصاویر حماسی باشد،   بکارگیري اغراقها تعریف میشود. اغراق در حماسه
هاي هستی آسمان، زمین، طبیعت و موجودات خارق العاده  محسوس و ملموس باشد و وسیعترین و بزرگترین کرانه

 را دربرگیرد و از همه مهمتر همۀ این عناصر در خدمت تحرك و پویایی حماسه باشد.       
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نمایی، مفاهیم را با تأثیر بیشتري به مخاطب منتقل مله برحسب اهمیت و برجستهبهشتی با جابجایی ارکان ج
افزایی در شعرش دارد؛ اگرچه جابجایی و حذف ارکان جمله،  اي در ایجاد پویایی و اغراقمیکند. فعل سهم عمده

میخ  بچشم  منظومه  در  نیز  اسم  جانشین  و صفت  قیدي  گروههاي  داشتن  مقدم  موصوف،  بر  ورد.  تقدیم صفت 
هدف او در استفاده   سازي و تأکید کالم در بیان بهشتی است.همچنین تجنیس قافیه از دیگر شگردهاي برجسته

ابیات اغراقاز جناسهاي قافیه با تأکید بیشتر به مخاطب و تقویت بالغت شعر است.  ابالغ پیام  آمیز در این ساز 
 یشود. مثنوي بسیار فراوان است. براي نمونه به اندکی اشاره م

 
 آفرینی با تقدیم فعل اغراق 

کارزار              آتش  گرمی  از     شد 
 

شعله  تیغها  اژدر      بار   دم 
 ) 149ص(آشوب هندوستان، بهشتی:      

سوار               هراول  سپاه  چون     شدي 
 

غبار    درگذشتی  آسمان  نُه       ز 
 ) 138(همان: ص                              

 آفرینی با تجنیس اغراق 
برانگیختند          مرکب  چو     یالنش 

 
ریختند       بهم  را  فلک  گفتی        تو 

 ) 152(همان: ص                              
تیغ          رخشنده  گشت  علم  سو  هر     ز 

 
برون    نو  میغ      مه  زیر  از        آمد 

 ) 132(همان: ص                              
 هاي دیگر: نمونه

کمان           از  تیر  باران  ریخت   چنان 
تیره   گرد         چنان  ز  میدان   گردید 

کوه              البرز  دو  آهن  و  فوالد    ز 

جوان          و  پیر  چشم  شد  نیزار   که 
نبرد          روز  به  آمد  شب  گویا   که 
شکوه          و  شان  به  شد  فلک  چون   روان 

 ) 128(همان: ص                            
کمان                  کیانی  آمد  چله  در   چو 

اللهنه زمین  خون  از  شد   گون تنها 
گرفت                  باال  فتنه  آن  از  گرد  بس    ز 

زه    قزح  قوس  آسمان        ز   برید 
نیزه سر  از  خون        گذشت  موج   ها 

گرفت         جا  آسمان  بر  در   زمین 
 ) 198(همان: ص                              

ابزار بیانی براي تجسم بخشیدن به موصوف است. در بیان   پس از اغراق، تشبیه دومین و پرکاربردترینتشبیه:  
به آنها مظاهر طبیعت است. در تشبیهات حماسی باالترین بسامد از آن تشبیهات محسوس و ملموس است که مشبه

حماسی تصویر در خدمت محتواست و در انتخاب آنها پویایی و تحرکشان مهم است. تصاویر ذهنی و انتزاعی باعث 
وبوي حماسی دارد، محسوس  ر بیان میشود و با ماهیت حماسه همخوان نیست. تشبیهات بهشتی رنگایستایی د

ها هم غالباً سالحهاي جنگی، حیوانات درنده و مظاهر طبیعت است که بهو عینی است، نه مجرد و انتزاعی. مشبهّ
یه حذف شده و صورت ادبیتر به به تصاویر حرکت و پویایی میبخشد. در بیشتر تشبیهات او وجه شبه و ادات تشب

 است.  خود گرفته
 انواع تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن 
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 تشبیه حسی به حسی 
گران فوج  طرف       دو  هر  از   سنگ 

گران       فوج  دو  مژگان  صفهاي    چو 

کف            آورده  لب  بر  دمان  بحر   چو 
سنان           فتادند و  تیغ  به  هم   بر 

 ) 198(همان: ص                              
سیه گیتی  روي  شب  شد    ز  شد           فام  شام  هندوي  قشقۀ   شفق 

 ) 198(همان: ص                              
 حسی به عقلی 

زر        شد   سایبانهاي  یکدگر             آراسته  از  بهتر  همه    هزاران 
طناب        حورش  زلف  ابریشم  ناب             ز  زر  سر   به  تا  پا  ز   ستونها 

 )106(همان: ص                              
 عقلی به حسی 

تارك تیغ  شد  ناف             کزان   شکاف        بدانگونه  برید  دایه  چون    مرگ 
بی لشکر  زآن  حمله  هر  حیات               ثبات        به  نخل  بسیار    فکندند 

وجود         ملک  داراي  لطف  از  رخ     چو  از  برقع  ظفر   گشود            عروس 
 ) 132(همان: ص                              

)، نخل مراد 198)، بهار اجل (ص185)، در اشک (ص185)، الماس مژگان (ص 148(صموارد دیگر: نهنگ تفنگ  
 )215 .( 

 انواع تشبیه به اعتبار مفرد و مرکب بودن 
 تشبیه مفرد 

شده                  بدخشان  لعل  تیغ  کف     به 
 

شده             مرجان  و  یاقوت  یمن       زمین 
 ) 115(همان: ص                              

زمان                 و  زمین  هم  بر  خورد  بس     ز 
 

آسمان             از  استر  شد  ابره       زمین 
 )146(همان: ص                               

 تشبیه مرکب 
خورشیدفر          شاه  آن  گرمابه  قمر            به  آبی  برج  در  چو          درآمد 

جناب           گردون  سلطان  گرمابه  آفتاب                ز  کسوف  کز  چنان   برآمد 
 )161(همان: ص                             

 
 تشبیه به اعتبار وجه شبه 

 تشبیه مجمل 
آهن زرینهز     خود                   قبایان 

 
کبود               چرخ  همرنگ  گشت        زمین 

 ) 125(همان: ص                              
 تشبیه مفصل 
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شمار        را  آن  سرداري  اسفندیار             سزاوار  چو  مردي  به  باشد    که 
جنگ       روز  صف  در  بود  کوشش  نهنگ            به  دریا  به  و  پلنگ  صحرا   به 

 ) 112(همان: ص                             
جهان                 مراد  خدنگ  بیم     ز 

 
کمان             از  تیر  چو  دارا  دررفت        به 

 ) 155(همان: ص                             
 انواع تشبیه به اعتبار ادات  

 تشبیه مرسل 
سیاه                ابر  ز  درخشنده  برق     چو 

 
رزمگاه             در   افروخت  آتش  توپ        ز 

 ) 148(همان: ص                              
 تشبیه مؤکد 

جنگ                 کمینگاه  هواي  در     قضا 
 

تفنگ              رعد  درآورد  غرش        به 
 ) 131: ص(همان                             

 
 تشبیه عقلی به عقلی  تشبیه حسی به عقلی  تشبیه عقلی به حسی  تشبیه حسی به حسی 

84% 11% 4% 1% 
 

 مرکب به مرکب       مرکب به مفرد        مفرد به مرکب             تشبیه مفرد          
31/68% 42/10% 15/18%  12/3% 

 
 تشبیه موکد        تشبیه مرسل                  

              06/65%             94/34% 
 

استعاره بکار بردن لفظ یا عبارتی است بجاي عبارت دیگر بر اساس شباهت بین آن دو که واقعیت را   استعاره:
است،  گسترش میدهد و خواننده را وامیدارد بر اساس تجربۀ خود در باب آنچه استعاره بصورت مجازي منتقل کرده  

متفاوت است. برخی معتقدند استعاره در در خیال خود آن را کامل کند. دیدگاهها دربارة استعاره در زبان حماسی  
نشده   منظور  آن  براي  محوري  نقش  و  ندارد  اساسی  و  اصلی  جنبۀ  بنابراین «حماسهحماسه  با  است.  نباید  سرا 

هاي پیچیده ذهن خواننده را از خبر بزرگی که در حماسه وجود دارد منحرف کند. چون حرکت و پویایی استعاره
). در مقابل برخی بسامد 452کدکنی: ص(انواع ادبی و شعر فارسی، شفیعی   »میشود  تصاویر دچار سکون و ایستایی

 ). 96استعاره را در حماسه باال میدانند. (انواع ادبی، شمیسا: ص
آفرینی وصفها با استفاده از استعاره، ضمن نمود شباهتهاي بین دو  در آشوب هندوستان بهشتی براي زیبایی     

است. استعارات او بیشتر از نوع مصرحه ي دیگري، ذهن مخاطب را به جستجو واداشته  شیء و جایگزینی یکی بجا
 است.   است. استعارة مکنیه هم به دو شکل اضافی و تشخیص بکار رفته 

 استعارة مصرحه  



 137/  شدة «آشوب هندوستان»تاریخی کمترشناخته-شناسی منظومۀ  حماسیمعرفی و سبک

 

گشاد  بازو  چو  مخالف  رزم  نمود                  به  بدخشان  لعل  کان   زمین 
 ) 52بهشتی: ص (آشوب هندوستان،        

مهمیز   باد  بر  و  این  و  زد                 زد         بگفت  شبدیز  لعل  از  برق   ره 
 ) 179(همان: ص                              

غالف       از  کشید  و  دست  خاراشکاف            بیاورد  الماس   سراپاي 
 )53(همان: ص                                

 
 مصرحۀ مرشحه  مصرحۀ مطلقه  مجرده مصرحۀ 
60/47%     28/29% 12/23% 

 استعارة مکنیۀ اضافی (اضافۀ استعاري)  
سپاه             خروشی دو  هر  ز  سیاه                 درآمد  گیتی  گشت  فلک  چشم   به 

 ) 114(همان: ص                             
وغا          روز  بسامان  خیمه   دلیران  در  جابجا             نشستند    ها 

پاك   زره          یکی  چشم  زه                میکرد  همیبست  برکمانش   یکی 
 ) 123(همان: ص                               

 استعارة مکنیۀ تشخیص
بیجان یا مفاهیم مجرد و انتزاعی، مولفۀ معنایی ملموس را درنظر میگیرد و هریک از   گاهی شاعر در توصیف اشیاء

به محذوف اي که مشبهِّهاي حسی و عینی در بافت کالم خود میکند. در استعارهاین مفاهیم را همنشین مشخصه
ین تصرفاتی است که شاعر در مدارانه یا جاندارمدارانه میگویند. تشخیص از زیباترآن جاندار باشد، استعارة انسان

عناصر بیجان میکند و از رهگذر خیالش به آنها پویایی میبخشد. در کالم بهشتی گاه برخی تصویرهاي بیروح و 
بیجان شعري چون آسمان، باد، ابر و تیر و جوشن با این آرایۀ ادبی جاندار و پویا میشوند، حیوانات و اشیاء ویژگیها 

 یرند:و صفات انسانی به خود میگ
خروش                اندر   آمد  توپ  زور  بس     ز 

 
گوش             بگرفت  و  بگشاد  چشم       فلک 

 ) 148(همان: ص                              
چاشت       هنگام  به  تا  دوم  صبح     ز 

 
کاشت        عمر  دانۀ  زمین  در        اجل 

 ) 53(همان: ص                               
 

 استعارة مکنیه      استعارة مصرحه               
56% 44% 

 
بیان غیرمستقیم و استعمال لفظ در غیر معناي حقیقی   آنچه کالم را هنري، گیرا و جذاب میکند شیوةکنایه:  

است. در کنایه مخاطب ناگزیر به تأمل و تمرکز است تا مقصود اصلی سخن را دریابد. هرچند لحظه که ذهن درگیر 
مفهوم است، تأثیرگذاري آن زیادتر میشود. شاعر با استفاده از این صنعت به خواننده لذت حاصل از جستجوي 

پرده سخن گفتن براي سراینده با خطرات و معانی و اجزاي سازندة خیال را عطا میکند. گاه نیز بی  پیوند میان



 119-144 صص ،72 پیاپی شماره ،14  دوره ،1401  اردیبهشت ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  138

دشواري همراه است؛ او به کالم خود رنگ ایهام و ابهام میزند تا خود را از ورطۀ اتهام برهاند. نیز برخی الفاظ براي 
 د استفاده قرار میگیرند. رعایت ادب اجتماعی و پرهیز از ناخوشایندي در گفتار کمتر مور

کاربرد کنایه در آشوب هندوستان با توجه به حجم مثنوي اندك است. کنایات او ایما و اشاره است و رمز و تلویح 
در منظومه بسامدي ندارد. بیشتر کنایات اسنادي (مصدر یا فعل)، قریب، آسان و زودفهم است؛ اما بیشتر فاقد  

با  وجه مشترك بیشتر حماسه  اي که وبوي حماسی است؛ نکتهرنگ از شاهنامه است. کنایات منظومه  هاي پس 
 است. عدول از زبان معیار حماسی از زبان روزمره اخذ شده 

 
 کنایه از فعل 

دید                 مکاتیب  آن  داراشکوه     چو 
 

گزید            دندان  به  حیرت       سرانگشت 
 ) 190(همان: ص                              

)، دست شستن از جهان (ص  167)، به سرمنزل یأس رخت کشیدن (ص  117موارد دیگر: چراغی در راه باد (ص  
 ). 210)، عنان تافتن (ص206)، رخت برآوردن (ص188)، رخت بستن و کمر بستن (ص  172)، بر باد رفتن (ص168

 کنایه از صفت 
شاهجهان                 عمر  آخر  این     در 

 
سرگران              من  ز  باشد  که        نخواهم 

 ) 172(همان: ص                               
پروردگار                   قهر  از  که  را     کسی 

 
تیره  کار            بود  سرانجام        روزي 

 ) 199(همان: ص                              
 

 کنایات از موصوف کنایات از صفت    کنایات فعلی        
16/77% 56/12% 28/10% 

 
 هاي معنوي دیگر آرایه

وکیف اسطوره اي بیشتر است. البته شاعر با کممندي بهشتی از تلمیحات اسطورهاز میان انوع تلمیح بهرهتلمیح:  
انگیزکردن کالم در اختیار اوست. «هرچه اثر ادبی کهنتر  سروکاري ندارد و اسطوره بعنوان ابزاري خام براي خیال 

بیانی قویتر  ابزار شعري و  از اسطوره در مقام یک  بیاییم استفاده  باشد، اساطیر آن اصیلتر است و هرچه جلوتر 
-اي اوست؛ اما زمینۀ تلمیحات اسطورهیحات اسطوره). شاهنامه مهمترین منشأ تلم 226میشود» (بیان، شمیسا: ص

آشنایانی چون اي جز ناماست و این تلمیحات اسطورهیش بیشتر به برخی اسامی مشهور شاهنامه محدود شده  ا
رستم، فریدون، افراسیاب و اسفندیار نیست. تشبیه به و گاه ترجیح ممدوح بر شخصیتهاي شاهنامه رایجترین گونۀ  

شابهره نمونهمندي  از  بیشتر  همانندسازي  بسامد  است.  شاهنامه  تلمیحات  از  تلمیحات عر  است.  ترجیحی  هاي 
درصد باالترین بسامد را در این مثنوي دارد و پس از آن به ترتیب تلمیحات مذهبی و ادبی 60اساطیري با حدود  

 قرار دارند. 
 ايتلمیحات اسطوره

انقالب            چنین  و  رزم  گونه  افراسیاب                بدین  نه  آمد  رستم  از    نه 
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زمن            زال  آشوب  ز  فتنه  کهن                 چنین  آسمان  یاد  به   ندارد 
 )70(آشوب هندوستان، بهشتی: ص        

 تلمیحات مذهبی 
کین  به  یوسف  اخوان  بایدت     خواستن           چو   آراستن              فوج چرا 

 ) 139(همان: ص                               
 تلمیحات ادبی 

فرهاد دلیران  آن  کوهکن               فن            شدند  زمین  در  مردانگی   به 
 ) 99(همان: ص                               

 
 تلمیحات ادبی         تلمیحات مذهبی         ايتلمیحات اسطوره
                       60% 29% 11% 

 
 مراعات النظیر  

سپر          و  کمان  تیر   و  شمشیر  دوسر               ز  عمود  و  گرز  ژوپین    ز 
زره          و  خود  ز  جوشن  و  خفتان  مه               ز  به  تا  که  نوازند  را   سپه 

 )83(همان: ص                                
 تضاد

تیز              تیغ  از  نه  باك  مرگشان  از  گریز                نه  آتش  ز  نه  و  بیم  آب  از   نه 
 ) 147(همان: ص                              

زیب             اورنگ  بسیار  فتح  از     پس 
 

رکیب         سبک  و  عنان  سنگین        کرد 
 ) 135(همان: ص                            

 المثل ارسال
برد               کی  گهر  این  ژاژگوش     خرد 

 
بدرود          همان  کارد  هرچه  کس        که 

 ) 91(همان: ص                               
ازین را  او  بود     جستجوي                 غرض 

 
جوي            به  رفته  آب  بازآیدش        که 

 ) 217(همان: ص                            
)، نگهبانی شمع 140)، که سیل دمان برنگردد ز راه (ص104: که هر دست را هست دست قوي (صموارد دیگر

 ). 214ه باشد مکافات نیکی، بدي (ص)، ک199)، به پاي خود از حرص در چاه رفت (ص187ناید ز باد (ص
 

 شاخصهاي معنایی و محتوایی   
،  العادهابزارها، مفاخره، موجودات خارقمضامین بیشتر روایتهاي حماسی مشترك است که توصیف بزم و رزم، رزم

 نیرنگ و تدبیر، ثنویت، مرثیه، هجو، رزم تن به تن و تقدیرگرایی از جملۀ آنهاست. 
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آشوب هندوستان با ستایش خداوند، نعت پیامبر و مدح سلطان مراد آغاز میشود؛ اما گرایشهاي آشکار شیعی:  
نبوي مهمترین رویکردهاي فکري سراینده به خاندان  ائمه و عالقۀ شدید  رایشهاي شیعی  اي است که گمنقبت 

بر ستایش ائمه و یادکرد آنها در میانۀ ابیات، تشبیه قهرمانان هایش کامالً آشکار است. عالوهامامی از سرودهدوازده
 داستان به شخصیتهاي حادثۀ کربال از دلبستگی بهشتی به آئین تشیع حکایت دارد: 

شهریار        بر  رسانم  چون   ترا 
دنیوي زینت  و  زر   براي 

کو   خداي         ببین  رسول  سبط    به 

بیشمار              دولت  من  به  رو   کند 
پیروي             را  سعد  عمر   کنم 
کربال             وادي  در  کرد   چها 

 ) 214(همان: ص                             
فرصتم          بده  حسینان  وصف  زحمتم    به  در  بیهوده  فکر  از                 که 

 ) 63(همان: ص                                 
و در مقایسۀ پسران شاهجهان به خلفاي بعد رسول اهللا (ص)، ممدوحش مرادبخش را در صفات نیک به امیرمؤمنان 

 شبیه میداند: 
نکواختري          از  مراد  روي  حیدري                 ز  صولت  و  شوکت   عیان 

 )68(همان: ص                                
شدن آتش کینه و نزاع در خاندان گورکانی که ویرانی هندوستان را در پی نیز در پایان ناگوار داراشکوه و برافروخته
بخش گیتی خاندان نبوي میتواند رونقالدعوة  سرایی میداند که تنها صاحبداشت، بهشتی هند را خانۀ جغد و تیره

 شود:
رسول   باغ  سرو  زمان          امام 

روزگار        زمان  آن  بهشت  چون    شود 

بتول               و  علی  باغ  ز  نو   گل 
سوار              گردد  اقبال  به  مهدي   که 

 ) 218(همان: ص                             
مثنوي  آموزي عبرتآموزي:  عبرت این  در  بهشتی  است.  منظومه  بناي  تصریح سراینده، مهمترین سنگ  به   به 

خوانندگان درس پاسداري از حریم انسانی میدهد. لحن تراژیک او پس از جلب رضایت شاهجهان براي عزیمت 
 نامی است: وفایی روزگار و دعوت به نیکوکاري و نیکسلیمان شکوه به جنگ فرزندانش، ترسیم بی

شی کهنهوهعجب  این  دارد   دیر                 اي 
روزگار                 در  نپرورد  را   کسی 

آن نواخت                   خوشا  روزگارش  چون    که 

خیر              به  نباشد  کارش  انجام   که 
نیفکند   خاکش  به  آخر   زار             که 

نکونام را  خود  اخالق   ساخت                ز 
 )88(همان: ص                                

انگیز، روایت بهشتی از اسارت فرزند خردسال مرادبخش به دست اورنگ زیب است که هنگام از دیگر وقایع عبرت
 بازي او را دستگیر و بر پالکی کهنه مینشاند:    
دو آسمان  این  دارد   رنگ                  بلی 

اعتماد                  مکن   سپهر  وفاي    بر 

سنگ                 چو  گاهی  و  موم  گاه   دلی 
باد               ز  ناید  شمع   نگهبانی 

 )186(همان: ص                              
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ــت که چون دختر، پدر را در هنگامه ــکوه اسـ ــتان گرفتاري داراشـ ــوب دید، دیگر روایت دردناك، داسـ اي پرآشـ
ــان و پیرهنموپری ـــلک کنیزان  شـ ـچاك خود را بر ـخاك افکـند ـکه ـپدرم را رـها کنـید و مرا ـکه از آل تیمورم در سـ

 قرار دهید؛ اما دل سنگ پیشکار پدرش بر او رحم نیاورد:   مطبخی
پیروان                   را  زاغ  و  کرکس   همه 
یکدگر                    دشمن  همه    عزیزان 

روان                 دنیا  شوم  جیفۀ   پی 
پسر               قتل  به  فتوا  داده   پدر 

 ) 214(همان: ص                              
 سرایی ساقینامه

مهم تاریخی، با سرودن ابیاتی در نکوهش روزگار گریزي به می و میخانه زده و براي   بهشتی در پایان هر واقعۀ
وبوي زدا را تجویز کرده است. ساقی و میخانۀ او رنگفراموشی درد نبردهاي خونین برادرکشی، این داروي اندوه

نوشیده و تا قیام قیامت عرفانی دارد، می او از جنس معرفت است نه بادة انگوري؛ همانکه عرفاي روزگار از آن  
 بیت وجود دارد.   45بیتی با مجموع ساقینامه سه 15اند. در منظومه مست گشته

ماهروي                ساقی  اي  باده   بده 
بیمدار                دولت  سر  بر   همی 

صف هم  من  که  می  شوم             بده    آرا 

صف    روي           که  دو  از  خمار  فوج   بست 
کارزار               نمایند بهم   اخوان 
شوم            سخن هیجا  میدان   ساز 

 ) 143ص همان: (                             
 

سلطان    مدح ائمه  نعت نبی اکرم  ستایش خداوند        ستایش 
 مراد

13% 11% 31% 45% 
 

 گیري نتیجه
آشوب هندوستان، روایتی ادبی از رویدادي تاریخی در قالب شعر حماسی با زبانی خاص است، زبانی با شاخصهایی 

کرد. بر اساس همین الگو مشخص شد که بر اساس آنها میتوان بطور نسبی حماسی بودن یا نبودن اثر را مشخص 
و در برخی وجوه   قیت نسبی کسب کردهبهشتی بعنوان یکی از مقلدان فردوسی در بکارگیري زبان حماسی موف

او به ساختار آوایی و واژگانی کالم توجه حماسی از جمله زبان، ترکیب  سازي و تصویرسازي نسبتاً موفق است. 
داشته و براي تقویت و موسیقایی نمودن اشعارش از عناصر و عوامل درون زبانی واج آرایی، تناسب حروف و کلمات 

درصد ابیاتش 20هاي بهشتی اسمی و سازگار با بیان حماسی است، اما تنها  درصد قافیه71ز  است. بیش ا  بهره برده
درصد ردیف غیرفعلی، ضعف در صدامعنایی و تکرار قافیه از شور و   33مردف است. غلبۀ ردیفهاي فعلی و تنها  

منظومه را پرطنین کرده   است. بسامد باالي واژگان، ابزار و ترکیبات حماسی آهنگهیجان بیان حماسی او کاسته  
درصدي در کالم بهشتی با 45است. شاخص تکرار با بسامد  و در سطح نحوي تقدم فعل، بر صالبت سخن افزوده  

شناسی جناسهاي متعدد از جمله زائد و مضارع نمودار میشود. از منظر ویژگیهاي ادبی و بالغی که از رهگذر زیبایی
هاي پرکاربرد این مثنوي از سایر انواع ادبی میشود اغراق در صدر آرایه  و تصویرآفرینی سبب تمایز زبان حماسی
درصدي و کنایات فعلی با بسامد 56درصدي، استعارة مصرحه با کاربرد  84است و سپس تشبیه محسوس با بسامد  

عالوه77 نیز  محتوایی  و  فکري  بعد  در  دارند.  قرار  حماسی،  درصدي  آثار  همۀ  مشترك  مفاهیم  و  مضامین  بر 



 119-144 صص ،72 پیاپی شماره ،14  دوره ،1401  اردیبهشت ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  142

سرایی محوریترین ویژگیهاي فکري سراینده است. از دیدگاه تاریخنگري و تاریخنگاري،  آموزي و ساقینامهعبرت
متنی و شاهد و ناظر رویدادهاست، البته برخی شواهد شیفتگی فراوان به ممدوحش راوي منظومه عنصري درون

اهزاده اورنگ زیب در توصیف شخصیتها اندیشی سیاسی و ترس از انتقام و تعصب شمرادبخش و مسامحه و مصلحت
در روایت تاریخیش آشکار است. تاریخنگاري بهشتی فراتر از رویدادنگاري و اطالعات ذیقیمت جغرافیایی، اجتماعی  

مدار او در روایت داستانهاست که متن را از روایت تاریخی صرف متمایز  آمیز و اخالقو فرهنگی، دیدگاه حکمت
 است.  کرده 

 
 نویسندگان  مشارکت

 دانشگاه شیراز  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در   مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله   از  مقاله  این
 مطالعه   این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را   رساله  این  راهنمایی  آقاي دکتر محمدرضا امینی  .است  شده  استخراج

 نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر   عنوان  بهسرکار خانم سکینه نعمتی  .  اندبوده
 .است بوده پژوهشگردو   هر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي تحلیل نهایت در. اند داشته

 
 قدردانی  و تشکر

که در سالهاي تحصیل از محضرشان بهره   شیرازبر خود واجب میدانم از استادان محترم بخش ادبیات دانشگاه  
 ، قدردانی نمایم.بردم و ماحصل دانش و اندیشۀ من، در نتیجۀ آموختن از آنهاست

 
 منافع  تعارض

ــندگان ــریه  هیچ در  اثر این که  مینمایند  گواهی مقاله این  نویس ــیده  چاپ به خارجی و داخلی نش ــل  و  نرس  حاص
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و  آگاهی  آن  انتشار  به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مســئولیت. اســت نگرفته  صــورت  تقلبی و تخلف  هیچ و شــده  اجرا اخالقی مقررات  و قوانین  کلیه
  را  ـشده ذکر  موارد  کلیه  مـسئولیت ایـشان و  اـست،  مـسئول  نویـسنده  عهده به پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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