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  نامه بر اساس تنها نسخه موجود آني غنایی شوقتحلیل منظومه
  
  

  *Zd_hashemi@yahoo.com زینب السادات هاشمی

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دهاقان

 

  چکیده

ی دانشگاه آن در بخش نسخ خطي  است که نسخهاهل پاکستانصادقا ي نامه اثر شاعرشوق
 ،داستان.  و تاکنون تصحیح و چاپ نشده و ناشناخته باقی مانده استشودپنجاب نگهداري می

   مرزاخان و صاحبان را به تصویر هاي اق و عالقه بین دو معشوقه با نامروایتی تغزلی از اشتی
در خالل داستان را قی و حکمی انه و موجز بسیاري از مباحث اخالشاعر با بیانی حکیم. کشدمی
این پژوهش بر آن است تا براي . کندپی عشق و محبت را توصیف میدرپیگنجاند و می

روش تحقیق در این پژوهش به صورت . نخستین بار به معرفی این منظومه داستانی بپردازد
انی نسخه موجود مورد تحلیل و بررسی قرار  تحلیلی است و سعی شده به صورت بازخو-اسنادي

  .گیرد
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  مقدمه

آشنا هاي بسیاري در خارج از ایران به زبان پارسی به نظم درآمده اند که براي ما ناداستان
ی آنها در حال نابودي است و هیچ تالشی براي شناسایی و معرفی آن گاهی نسخه خط. هستند

یکی ازاین منظومه ها شوق نامه اثر صادق، که به زبان پارسی و مربوط . ها صورت نگرفته است
به حوزه شبه قاره است که فرهنگ و رنگ و بوي آن مناطق از جاي جاي این اثر پیداست، در 

  . ساختار آن معرفی گردداین مقاله سعی شده این منظومه و
هاي نخستین یا شاید بهتر بگوییم با آفرینش بشر و اولین هاي عاشقانه از زمان انسانداستان
. وجود داشته اند و به یک ملت قومی خاص محدود نبوده و در همه جوامع رواج داشته اندعشق 

. یوسف و زلیخا استدر قرآن نیز نمونه هایی از آن اشاره شده که مشهور ترین آن، داستان 
موضوعش عشق است و زندگی، می، منظومه بز« : غنایی آورده شده درباره منظومه هاي بزمی و

زرین کوب، (» .هاي نامراد و همچنین عشق هاي کامیاب اما درآگنده به موانع و رقبت هاعشق
  )139، ص 1381

  :فته شده استزرین کوب عقیده دارد که داستان هاي غنایی از حوادث گوناگون برگر
عران در پدید آوردن این گونه قصه هاي بزمی در شعر فارسی انواع گوناگون دارد و آفرینش شا

بعالوه در . گون را به هم آمیخته استلف الهام یافته است و عناصر گونهها از منابع مختقصه
 عشق بعضی موارد حوادث زنده و جریان هاي نیمه واقعی منشأ الهام شاعران شده چنانکه

  )139همان، . (مشهور محمود به ایاز که در آثار معاصران او نیز بدان اشارت است
  : بخش تقسیم کرده اند3هاي غنایی را از جهت کمیت به رستگارفسایی داستان

استان هاي بلند عاشقی و مهجوري و مشتاقی که براي دو دلداده پیش آمده است و غالباً د. 1
     یی سخنور زیاد است، مانند  می شوند ولی مجال هنرنماحوادث با جزئی تفاوت تکرار

 .هاي ویس و رامین، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، یوسف و زلیخاداستان
هاي متوسط و کوتاه تري که شاعران براي خوش داشتن وقت بر مشتاقان پرداخته استاند. 2

آن هفت داستان متوسط اند، مانند داستان هاي هفت گنبد، یا هفت پیکر نظامی که در 
 .پرداخته شده است

 داستان هاي بسیار کوتاه که عبارت است از داستان هایی که به اختصار با ایراد تمثیالت و .3
کند طول کالم به حدي نباشد که پردازد و سعی مییات مختصر و بیان حوادث کوتاه میحکا

 )169ـ 168همان،ص . ك.ر. (روح خوانندگان را به خود مشغول کند
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  پیشینه تحقیق

تاکنون هیچ پژوهشی روي این نسخه خطی صورت نگرفته و تنها بر اساس تحقیقات انجام شده 
یکصد  و کتاب فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه مرکزي دانشگاه پنجاب الهوردر کتاب 

  . به آن اشاره شده استمنظومهء عاشقانه زبان فارسی

  معرفی سراینده
 از اشعاري که در مدح احمدشاه«.  صادق داشته و از اهالی ملتان استسراینده شوق نامه تخلص

وي مثنوي . درانی، حاکم کابل و قندهار سروده، معلوم می شود در آن دوران زنده بوده است
  )847، ص1392ذولفقاري،(». به پایان برد1201خود را در سال

 و ،کندصاحبان را روایت می  واني عشق دو معشوق بنام مرزاخصادقا داستانی غنایی که درباره
  :رانداتی به کار برده و از عشق سخن میدر پایان هر بخش تخلص صادقا را در بیت یا ابی

 صادق از صدق باغبانش شو بوسه زن را نمک حافظانش شو

   )19بیت(

 صادقا شو غالم آل نبی فرح بخش است قیل قال نبی

  )44ب  (                                                                                               

  صادق از صدق می کند فریاد

  )59ب (

 صادق از صدق می کند فریاد

  

     

 صادقا تو بگو که حصه ي تست هست طبعت به شعر گفتن چست

  )115ب ( 
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 . خوانده است1201 ماده تاریخ آن را سال، که دکتر ظهورالدین احمد،نویسدعارف نوشاهی می
  )996،ص1390نوشاهی،.ك.ر(

 سال تاریخ نطق تو ناطق بشمر آواز ناظم صادق

  )152ب(                                                                                

امامان شیعه را ) ص(حضرت محمدز ستایش پروردگار و نعت صادقا در آغاز منظومه، بعد ا
شود که او شیعه دوازده امامیست چنانچه نام هرکدام را ند و ازین رو فهمیده میکستایش می
  :کندنیز ذکر می

راه من است حب حیدر چو زاد روز و شب دائماً پناه من است  

)43(  

 با تقی عسکري پناهش باد مهدي هادیش بود امداد

)102(  

 :ممدوح

  : است مدح کرده بیت11تیمور شاه درانی را در  صادقا در این منظومه

  والرسول آمده باو همراه      

  وصف تیمورشاه باعث او      

 شد وجودش بحکم حق معبود

  خواندهء آیه اطیعواهللا  

  و اولی االمر امر ثالث او

 زانکه از جود احمدي موجود

)75-77(  

 تخلص درانى ،قدرت رسیدنه که پس از ب) ى خورشیدىهجر1151 - 1101(خان اَبدالی احمد
هجرى 1134 میالدى برابر به 1722وى در سال . شاه درانی مشهور شداحمد خود داد و به به
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خراسان بزرگ آنزمان امروز درحدود هرات هجرى خورشیدى در شهر  1101قمرى برابر به 
قوم  خانواده پدرى اش از. در سال تولد اش پدرش فوت نمود. کنونی به دنیا آمدافغانستان 
 که امروز پس از ،هستند ایرانو پشتونِ ملتان هند هاي   از قبیله-لزائی  شاخه پوپ- سدوزائی 

تاریخ نویسان  ش به قولمادر. پاکستان می باشدخیبر پختونخوا م مربوط استان 1948سال 
دانشنامه برتانیه . کردندهار زندگى میقاخه باریکزى و در ارغنداب از قوم الیکوزى شو پشتون 

شاه وى در جوانی توسط . تاب نموده استنظرات گوناگون باز هم در پیرامون زادگاه هاى شان
در سال نادرشاه افشار  ولی پس از آنکه ،زندانی شدقندهار ، حکمران حسین خلجی

 نادرشاه درآمد و پس از مدتی فرمانده یکی از میالدي، قندهار را تصرف کرد، به خدمت1736
  .لشکرهاي نادرشاه شد

مش داشته باشد میان مرد آسیا حق احترام را در پادشاهی دراگر براستی « : یدگو می سیستانی
  )119،ص1361سیستانی،( ». نیستدیگريجز احمدشاه کسی 

  :اندمی داحمدشاه درانی، حاکم کابل و قندهار  و سبب تصنیف منظومه را 
   قطب زمان جالل سیر سید

 سوي حق می کنند ارشادش

  سید احمد کپسرغوث جهان

 دادشـم امـد دائــجدپا کن

                                                                                                      )92-93(  
  هست در سینه ات ز شعر هنر      

  نو و کهــن بشنـوداستـان از       

  شاه فرمود اي سخن پرور          

 آرزو دارم از سخن بشنـو          

)106و105(  

  :معرفی اثر

ي شوق نامه اثر شاعري بنام صادقا است، که در ایالت الهور پاکـستان روزگـار را سـپري      منظومه
      يمــاره بـا ش  اب  ـگاه پنجـ  ـنـسخه ي خطـی ایـن منظومـه در کتابخانـه ي دانـش              . کرده اسـت  

 صویر آن ي دانـشگاه تـ   تماس و مشورت با مسئول کتابخانهگه داري می شود که با     ن 6506-811
 بیـت نیـز در    10و   اسـت     مربوط به خـود منظومـه         بیت 973اثر این   تعداد ابیات .  شد خریداري
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قالـب ایـن اثـر مثنـوي و در     .  برگ نگارش یافته است43که در   صفحات پایانی آن نگاشته شده      
  . سروده شده است)فاعالتن مفاعلن فعلن(محذوف خفیف مسدس مخبون وزن 

  اثر ساختار

این منظومه همچون دیگر منظومه هـاي غنـایی بـا نـام خـدا و       است وتحمیدیهآغازین  بیت  19
  :مناجات به درگاه باري تعالی و ستایش پیامبر ومدح ممدوح آغاز می شود

  بـســـم اهللافتـتاح کــالم ابتدا می کنم بحمداهللا 

  )2ب(

 آن نشان است این بود القاب بر سر نامه نامش ام کتاب   

  )22ب( 

  دل بدین محمـدي بستم  

  باز عالــم ز نور او معمـور   

 گرد عالم کشید حصن افالك

  هست حبل المتین در دستم

  اول آدم ازو شـــده مامـــور

 عزم بلجزم کرد حضرت پاك

  )33-30ب( 

  : ذکر شده استلتانبیت در وصف م15

  وكـبوسه زن بر آستان مل

  رخ نهند سوي قلعه ي ملتان

 حق درو صد هزار گلها کشت

  هست ملتان ما مکان ملوك

  انـه میوزد بجنـبر نسیمی ک

 این حصاریست همچو باغ بهشت

                                                                                                      )60-62(  
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،  را بیان کردهبیت سبب تصنیف کتاب 38 را مدح گفته و در تیمورشاهدیگر آن بیت  11در 
  .سروده و در بقیه ابیات منظومه به داستان پرداخته است بیت 18شرح حال کتاب را در 

  سبب نظم کتاب

فریدن  توصیف و آ که هدفش از به نظم کشیدن این داستان،کنداز ابیاتی که صادقا ذکر می
 و رود اشتیاق به نزد احمدشاه درانی میعشق و داستانی عاشقانه است، وي بدلیل شوق و

  :شود خلق منظومه اي عاشقانه پذیرا میدرخواست او را براي

 مدتی بود که شوق دلم حق برآورد کام ذوق دلم

)86(  

  هست در سینه ات ز شعر هنر

 وـهن بشنـان از نو و کـداست

  مود اي سخن پرور شاه فر

 آرزو دارم از سخن بشنو

  )106و105                                   (

  ستایش بزرگان کهرل
 عاشقان درباره نخستین بزرگان کهرل کهصادقا بعد از حمد باري تعالی و ستایش پیامبر و ائمه 

  :سرایدحقیقی بودند این گونه می
  رق در بحر و جد از ذوقندـغ

 ال محکم دینسوي عشق کم

  رل از اصل صاحـب شـوقندـکه

 دیده ام من و تو هم به سربن بین

  )154 و 153ب (

  بر سر ملک عشق عامل بود

  هادر جهـانند بس روایت 

  عبد خالق ولی کامل بود

  هااز کرامـات او حـکایت
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 سلسله عشق حضرت بهبل شـد ز نور محمدي اکمل

  )158_156ب (

  : داستانگزارش
نوجوانی صاحب صورت و کند و ، که در دیار ملتان زندگی میاي استگ زادهمرزاخان بزر

شود که در درگاه مرزاخان دو غالم به غاز میآداستان با حکایات و تمثیل هایی  است،سیرت 
 به خنیاگري و مطربی نان با فرزندانشانآي  همه که،کردندنام مغیره و طغیره زندگی می

انشان که چیال نام داشت رو به مرزا خان کرد و او را به ازدواج یکی از فرزند. مشغول بودند
  : کندکردن نصیحت می

  اي فداي رخت همه اعضا

 از گلستان فرح گل چینم

  روزي از لطف گفت مرزا را

 زوجه کن که شادیت بینم

  )207 و 206ب ( 

ن و خوش گفتار رو و لوندي سیم تگوید که طالب معشوقی زیباخان رو به چیال کرده و میمرزا
     چیال را به والیت چناب روانه شود واي او صفات واالیی را خواستار میو سرو قد است و بر

 روزي .کندرود و با او گفت و گو می میسپس به نزد حاکم دیار چناب چیال بدان دیار. کندمی
خرامد و  میچون کبکخورد که  میرویی برگذرد به ماهچیال هنگامی که از درب مسجدي می

  :همتاستدر زیبایی بی
  گر بدیدي برش نهادي سر

 بکشیدي و داشتـی در بند

  صورتش حور عیـن بان بهتر

 خم به خمر زلف او مثال کند

  )244 و 243ب  (                                                                                      

 ،گویدعالم می ؛پرسدو بار و ساخت مسجد می ري کا و از او دربارهد عالم مسجد رفتهچیال به نز
. گون به نام صاحبان استصاحب دختري مهخان عمارت مسجد را بنا کرده است و که کیهو

ن  زیبایی و حس،گرددمیچناب به دیار خود باز  ازشود واز اصل و نسب دختر اگاه میچیال 
  ن یک دل نه صد دل عاشق صاحبان مرزا خا. رساند مه جبین را به عرض مرزاخان صاحبانِ
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نجاي را همانند بهشتی آ. رودی سفر شده و به دیار کیهو میشود و براي دیدن صاحبان راهمی
خان و مرزا. برندن به سر میآي و شادمانی در ي مردم با خیر و برکت و شادبیند که همهمی

    ، در حالی که مرزا خان از درد می افکننده و در انجا رحل اقامت چیال به همان مسجد رفت
  :سرایدقراري کرده و براي صاحبان غزل میبی 

  از وطن نیز بی قرار شدیم

 با غریبی در این دیار شدیم

  اینکه بهر تو بس خوار شدیم 

 دور ماندیم از پدر مادر

  ) 340 و 339ب  (

 دل نه صد دل عاشق مرزا صاحبان یکو رسد یبایی مرزا خان به گوش صاحبان میصفات و ز
سپس مرزا خان و صاحبان به دیدار رود،  خود بیخود شده و از هوش میازو شود  میخان

خبر عشق آن ها به رقیبان رسیده و . شودو مرزاخان خواهان وصل او مییکدیگر نایل می شوند 
کامل گشته  او در تمام علوم کند که پدر صاحبان رفته و به او عرض میمالي مسجد به پیش

خانم از مکتب صاحبان. کند که او دیگر الیق مستوري و پرده نشینی استو تاکید میاست 
صاحبان فائق غم و رنج بر وجود از طرفی دیگر . شودق و جدایی بین آن دو حاکم میفرا، رفته

 و خود را به مریضی شود یار میتحمل درد فراق نکرده و طالب دیداربعد از سه سال شده و 
او آوردن تلخ براي و جادوگر دند تا او را از این مشکل برهاند  پس جادوگري را فراخوان.دنزمی

ود را کند و دلبر خي روغن از در مسجد گذر می بهانه بهدختر. کندروغنی از بازار را تجویز می
 و شودي او میاما مرد بقال با دیدن صاحبان سخت دلباختهرود، ندیده بعد به سراغ بقال می

حال نزار ي شود و صاحبان با مشاهدهاز دستش سرازیر می روغن ظرف پر شده و اچه شدهپدست
   که افسار حیوانش را در دست گرفته و بیند،میحبان در راه دهقانی را صا. گرددبقال باز می

وند  راه تماشاي این لدرمی گذرد و با دیدن صاحبان از حیوان خود غافل شده و حیوان خود را 
ي آفاق  جمال صاحبان به همهوصف. شودمیکند؛ از فرط دل باختگی بیهوش جبین فدا می مه

 این شیفتگان دختر کیهو یکی از، خانشوندن بسیاري خواهان وصال او میخواستگارارسیده و 
ر ي ازدواج دختاجبار را براو  پذیردي او را میي فرستادهته و هدیهخان را پذیرفخود بنام طاهر

مطربه خاتون به نزد حبانصا. زندخود می و مادر صاحبان از ناراحتی بر سربردبا طاهر به کار می
اي براي خواهد تا چارهاز دایه می و گفتهرا براي او تنفر و انزجارِ از طاهر  رفته و راز  خوددایه

کند تا او را عشقش بیاندیشد و مطربه هنگامی که از حال صاحبان آگاه می شود، قسم یاد می 
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جستجوي مرزاخان را در واصل  خود پسر دایه.  را به مرزا خان برسانداین خبر و دکمک کن
و ماجري را رسد واصل بعد از سفر و گذر از راه طوالنی به نزد مرزاخان می. کندروانه سفر می

  وانه شودکه مبادا به سمت چناب رو،  را پند می دهدفرزندمادر مرزا . کندبراي او تعریف می
  ي ناشناس در  هیئت فقیریا درو   از آن دیار گذشت به کیهو خان نزدیک نشوداًاگر احیان

 صاحبان از .رسندشده و به مقصد میراهی سفر واصل و چیال خانزاده با . شوداي پنهان گوشه
ان و از آن طرف صاحب رودمی و مرزا به دیدار صاحبان ه شادمان گشتخبر رسیدن مرزا،شنیدن 

 .دهداي میان آن دو رخ میدیدار دوباره. کنندنیز با یاران و همساالن خود به برکه رفته تا شنا 
مرزا دیگر طاقت دوري صاحبان را ندارد، به نزدیکی عمارت او رفته و تیري را به درون آن 

و افتاده  راز آنها بر سر زبان. شتابدکند، صاحبان تیر را شناخته و به دیدار مرزا میپرتاب می
    او موافقت  و فرستدخود را براي خواستگاري به نزد کیهوخان می ِطاهرخان مطرب خاص

طاهرخان مقدمات ازدواج با صاحبان را فراهم آورده و روز و شب مطربان و مغنیان و . کندمی
رهسپار جنگ با کیهو و  خبر به مرزاخان رسیده و. لولیان مجلس خنیاگري برپا کرده بودند

بسیاري از خویشاوندان مرزاخان او را نصیحت کرده پدر و اهر شده اما چیال او را منع کرده و ط
اندیشد با تدبیر چیالي دانا نیز تدبیرها می .دنشواهان منصرف شدن او از این عشق میخوو 

 صبحگاه .آورد میمرزا خان در آخر صاحبان را به نزد نگهبانان و مطربان،شراب خوراندن به 
 و در راه از با اندوه فراوان در جستجوي او برآمده. بینندبه اتاق صاحبان رفته و او را نمیهمه 

دهد که کنار برگه جوانی را دیده که سر بر ران  مرد پاسخ می،گیرندمردي سراغ آن دو را می
ي  دههمه به سوي برکه حرکت کرده و صاحبان با مشاه. گلعذاري گذاشته و خوابیده است

شود و تیرهایش را بر مرزاخان بیدار می.  فرارسیده است وقت مرگ ما:گویدلشکریان به مرزا می
ناگهان تیري به رقیب خود طاهرخان زده و او را . کشدزمین ریخته و تعدادي از آنها را می

      سپاهیان با مرزا از در آشتی درآمده و او را دعوت به چناب و عقد آن دو .سازدهالك می
او را بر آتش . برند را دستگیر و به سوي چناب می مرزابه عهد خود وفا نکرده،کنند، اما می

  .سوزانندافکنده و می
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  نقد و تحلیل منظومه
داستان میرزا و «.نام این منظومه شوقنامه و داستان عاشقانه اي درباره مرزا و صاحبان است

ستان هاي محلی پنجاب به شمار می رود که صاحبه از جمله زیباترین و مشهورترین دا
، 1392ذولفقاري،(» .روستاییان و آوازخوانان قطعاتی ازین داستان را به فارسی بازگردانیده اند

  )845ص
را به شنیدن این داستان دعوت ناب اتفاق افتاده و صادق مشتاقانِ عشقداستان در کنار رود چ 

  :کندمی
 ز عشق کس باشدکه گرسنه  سوي چناب سیر بس باشد

 )136(  
-  ملتان میياین داستان در ملتان و جیالن از نواحی هندوستان رخ داده است و صادقا درباره

  :گوید
  بوسه زن بر آستان ملوك

 ي ملتانرخ نهد سوي قلعه

  هست ملتان ما مکان ملوك

 بر نسیمی که میوزد بجنان

  )38و37ب( 
  نام عشاق

  .خان و صاحبان نام دارندشخصیت هاي غنایی این داستان مرزا
  رقیب عشقی

ي صاحبان خانم به بهانهدر این داستان رقیبان عشقی براي مرزاخان وجود دارد و هنگامی که 
بقال با دیدن صاحبان سخت رود، مرد و بعد به سراغ بقال میکند روغن از در مسجد گذر می

  :ي او می شوددلباخته
  رازوـه تــت بـد داشــزود آون

 ادراك و فهم رفتش زودعقل و 

  دو ـاد بر تن بنـلرزه افت

 ودـبلکه آوند را وزن ننم

  )474 و 473ب  (
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سار حیوانش را در دست کند که افدهقانی را مشاهده می بازگشت از مغازه بقالی صاحبان در راهِ
  تماشاي اوگذرد و دهقان با دیدن صاحبان از حیوان خود غافل شده و با حیرت بهگرفته و می

کند؛ از فرط جبین فدا میاي که حیوان خود را رد راه تماشاي این مهمشغول می شود به گونه
ي وصف جمال صاحبان به همه. آید شده و بعد از چند روز به هوش میدل باختگی بیهوش

شوند و این رقیبان تگاران بسیاري خواهان وصال او میآفاق رسیده و در این میان خواس
 این  کیهو یکی ازفرستند، خانِي صحبت و خواستگاري به نزد او میخود را برامرزاخان وکالي 

  :پذیردي او را میي فرستادهخان را پذیرفته و هدیهشیفتگان دختر خود بنام طاهر
  خان کیهو بلی نمود بآن

 زد به تقدیر آه سرد گرفت

  پیشتر آمد وکیل طاهر خان

 هدیه ي او قبول کرد گرفت

   )505 و 504ب   (                                                                                       
  دوسویه بودن عشق

عشق در این داستان همانند بیشتر منظومه هاي عاشقانه بین دو شخصیت اصلی آن یعنی 
رزاخان و اما در جریان داستان و حضور رقیبان عشقی م. مرزاخان و صاحبان خانم دوسویه است

 هرگز مورد قبول صاحبان واقع  که،شویمان با عشقی یک سویه نیز روبرو میستگار صاحبواخ
  .شودنمی

  طبقات اجتماعی
اجتماعی هر دو شخصیت اصلی داستان یعنی مرزاخان و صاحبان خانم بزرگزاده و از طبقه 

ر دیار ملتان خان بزرگ زاده اي صاحب صورت و سیرت است که دباالیی برخوردارند؛ مرزا
  . زندگی می کند و صاحبان نیز دختري زیباي پادشاه کیهوست

   
  نوع و جنس عشاق

طرفین داستان ممکن است دو انسان باشند و نوع غالب این دسته آن است که عاشق و «
ها ز این منظومهاي قلیل ای و مجنون، وامق و عذرا و در عدهمعشوق مذکر و مونثند؛ مثل لیل

در دسته ي دوم . ذکر است؛ مثل محمود و ایاز ناظر و منظور، شاه و درویشعشق از نوع م
 عشاق )49، ص1392ذولفقاري،(»طرفین عشق غیر انسان است؛ مثل شمس و قمر، گل و بلبل
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این منظومه انسان و مذکر و مونث هستند، مرزاخان جوانی از دیار ملتان با وصف زیبایی 
  .گردداش می دلباختهصاحبان

  رقه عشقزمان ج
گیرد و هنگامی که چیال درجستجوي همسر براي مرزا به سفر  شکل میاین عشق با توصیف

جبین را به عرض مرزاخان ، زیبایی و حسن صاحبان مهگردددیدن صاحبان باز می رفته و با
  :رساند

 صورت با چنین شمایل خوش   را   خانم ناشنیدم  از کسی 

  ) 307ب  (
 شود و براي دیدن صاحبانن یک دل نه صد دل عاشق صاحبان میخامرزا چیال، با این توصیفِ

خان را شنیده و در دل صاحبان خاتون نیز اوصاف مرزا. رودراهی سفر شده و به دیار کیهو می
  :در بند می شود به محبت او

  یافتـه صاحبان از او حصه

 می کشد درد نظر ندارد ترس     

  دختري هم شنید این قصه

 مسافـر اندر دسکه جوانی 

   )380 و 379ب                                                                                  (
  آزمایش

      اش مورد آزمایش قرار انه، عاشق توسط معشوق یا خانوادهدر بسیاري از داستانهاي عاشق
      ومه آزمودنی از مرزاخان صورت گیرد تا میزان لیاقت وي سنجیده شود، اما در این منظمی

  .گیردنمی
  فرجام داستان

کی عاشقانه بسیار متفاوت است و می توان آن را به غمنامه که در آن مرگ ی هايپایان داستان
 در .نامه که داستان پایان خوشی دارد تقسیم کردافتد و شادياز قهرمانان داستان اتفاق می

به گرچه در راه هاي فراوان و صاحبان پس از تحمل سختیی مرزا شوق نامه قهرمان آن یعن
  .انجامد پایان منظومه به مرگ مرزاخان میاماهم رسیده وصال 
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  غزل گویی بین عشاق
هایی نیز وجود دارد که  غزل؛اندنایی که در قالب قصیده سروده شدههاي غدر بیشتر منظومه

در این منظومه نیز یازده غزل در میانه . رستندفعشاق به صورت نامه یا دلگویه براي یکدیگر می
  .داستان از زبان مرزاخان، صاحبان و چیال بیان شده است

  دسیسه
هایی که در این داستان وجود دارد؛ تدبیر چیال است که لباس زنان را پوشیده و در از دسیسه

راب و دادن رساند و با خریدن کهنه ش خود را به محل اقامت او می، صاحبانيکسوت دایه
 تا بتواند صاحبان را فراري داده و به ،داردسکه نگهبانان را مست و مطربان را راضی نگه می

  .مرزاخان برساند
  بیان امثال حکمی

ضرب المثل گونه اي از زبان است که داستانی در الیه هاي آن وجود دارد و اصطالحات ضرب 
 اما امثال در این منظومه به .واهند داشت با کاربرد در یک جمله معنا و مفهومی خالمثل نیز

بدیع نویسان «. و مدعا مثل بکار رفته اندتمثیل و اسلوب معادله اصطالحات ضرب المثل، شکل 
 به کالمی که از ضرب المثل بهره بگیرد، ارسال المثل و به کالمی که بعداً ضرب المثل شود

  )154،ص1388محمدي،(».مدعا مثل گفته اند
  )122( نمک پخته در طعام من است      این کالم من است                    زانکه پر عیب 

  )123(ت ــ الیق خوردن خواقین اس   ت                        ـصادقا چون طعام نمکین اس
  )130(ن طلعت ــد بنازنیــت                            از تو زیبـی خلعـــدي بپارســبت هن

  )138(ی نیاسودي ـرم کس کسـاز ک     ودي                       ــر نمیبـــم گـــن تکلـای
  )149(  ادــر ران تو بـام زیـق ایــابل         اد                   ــو بـان تــل افالك با نشـفی

  )150(تشَ استر خصم باد رنج کِ         ت                        ـشَر باد گنج کِــتر دهــاش
  )288(اسبک لنگ را کجا راندم            دم                       ــودم و کجا رانـمن کجا ب

  )325(  پیش او آسمان زمین گردد             حسن آنجا که جانشین گردد                   
  )327(   بال قمري به بند میسازد        سازد                        ــسرو چون سر بلند می

  )400( پوستی کیف پوست میخواهد              هر کسی وصال دوست می خواهد            
  )439(میگریزند خویش و بیگانه       د خانه                            ــعشق آنجا که میکن

  )508(  اسب تازي چرا جل خر کرد      لیک از شرم خلق در بر کرد                         
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  )514( مار پرورده به ز دختر بد         مادرش هر دو دست بر سر زد                      
                          چون ببینم که جان در بدن است    دوست نزدیکتر ز من بمن است                        

                                                                                                  )591(        
  )822(  شیر را دید ماده خر لرزید   د                           ـرت اندیشیـدید مرزا ز شه

  منظومهدر توصیف 
گوید که ي مرزاخان میصادقا درباره. شاعر در این منظومه از وصف نیز بهره گرفته است

وري ها و کرده و به انواع دال زندگی میملتانده و در نواحی نوجوانی صاحب صورت و سیرت بو
  :ي عام و خاص بوده استصفات جنگی و شجاعت شهره

  این فلـک تند یار بـود او را

 شب به نغمه طرب ارم کردیم

  کـاربـاري شــکـار بـود او را

 روز عشرت به عیش کم کردیم

  )198 و 197ب  (
 ون به دست دادي پیچنیزه را چ سفتن سنگ سخت پیشش پیچ

  )196ب  (
  :گویددر توصیف صاحبان می

  هفت ساله که اندرون آمد 

   گر بدیدي برش نهادي سر

     بکشیدي و داشتی در بند

  دـدختري دید کز برون آم

  صورتش حور عین بان بهتر

 خم بخم زلف او مثال کمند

 )242-244(  
 کبک رفتار در خرامش میل در تماشایی او نماند دلیل

) 248(  
 ی ـتانـن ملــاش کمـابروان ن جانیـتیر مژگانش دشم  

) 250(  
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  :کندداند و آن را توصیف میوالیت ملتان را نیز چون بهشت می
  بوسـه زن بر آسـتان ملوك

  رخ نهـد سوي قلعهء ملتان

  حق درو صدهزار گلها کشت

  تازه و تر برنگ یاسمن است

   شـاخ تا آسمـان بن بزمین

      ایست قطب زمانکوثرش برکه

  هسـت ملتان ما مکان ملوك

  هر نسیمـی که میوزد بجنـان

  این حصاریست همچو باغ بهشت

  روضهء غوث غرفهء عدن اسـت

  اش خانقاه رکن الدیـنطوبـی

 سلسبیلش ز حوض غوث جهان

) 60 -65(  
  :کندبزرگان و مردم کهرل را چنین توصیف می

  صاحب شوقندکهرل از اصل غرق در بحر وجد از ذوقند

 )153(  
  :کندخان بر آن سوار است را توصیف میصادقا چه زیبا مادیانی که مرزا

  نیلگون چهره اي ز سر تا پا

  تیزي گوش دم بزور نهنگ

     زیر حکم عنان نرم و بدن

   بر ستامش مرصع از گوهر

   مرزا  سواري مادیانه   

  کرك آسا ثمین کمر چو پلنگ

  سر طویل و چو آهوان گردن

 جل زر بفت دو رکاب از زر

) 571-574(  
  مناظره

مکالمه یعنی گفت و شنود «. پاسخ بین دو کس یا دو چیز را مناظره گویند و وگو و پرسشگفت
مواردي هم هست که . ... قصه رزمی و بزمی: هاستثنین ـ در غالب موارد مخصوص قصهبین اال
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 )120- 119 :1381کوب،زرین (».معشوق  باشنودویعنی گفت ،شودتغزل ظاهر میمناظره در شکل 
  :گیرددر این منظومه گفتگوهایی بین مرزاخان و صاحبان شکل می

  اش قریـبـو ببـو دور شـدور ش   

  ر اسـت مهجـوريـگتیـغ قاتل      

  جام پیشش نهاد آن هست کرم    

  دارـطالــب آب نیـسـت اي دلـ   

  امها ترا شنـاختــــنیـن جـدر چ 

  شناخــت تراونه شــه میپس چگ

  این چه شد گرچه دوري از وطن است   

 دـدر پریــدن مـثــال شـهبـازنــ

  صاحبان گفت اي جوان غریب

  گفت خودخوانده را مگو دوري

  تشنـه را آب دادن است کرم

  دارـي دیت مشتاق تشنهگفـ

  وم تاختـه امـگفـت از زاد و ب

  اـگفـت گر من نمیشدم اینج

  ل از من استپیشدستی حب د

 گفـت مردان بقـول جانبـازند

)                                                                                              619 -625(  
  تناقص گویی

هنگامی که مرزا را به : گویدشاعر می بدین گونه که ،شوددر پایان این منظومه تناقضی دیده می
  :خان می افکندبیرون آمده و خود را بر روي مرزاصاحبان از کاخ کشند، میآتش 

  دـبا مجازي درم فروخته ش

 بر وي افکند خویشتن از کاخ

  آتش افروختند سوخته شد

 صاحبان حال دید شد گستاخ

                                                                                          )  950-951(  
نگرد، براي مرزا احبان هنگامی که به آتش و دود میکند که ص بیان میو در چندین بیت بعد

  :کندغزل سرایی می
  حبل خفته به صاحبان بردند  لیک در هر دو دست بسپردند
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 این غزل در سرود می فرمود نظرش بود سوي آتش و دود

                                                      )                                       956-957(  
  :فرستدو باز در پایان به روح آن دو درود می

  انتظار بیکدگر بودند

 دد ال اله اال اهللاــاز م

  دائما عاشــق نظــر بودنـد

 جان سپردند در مجازي راه

) 964-965(  
  شوهر دادن معشوق

والدین براي چاره گري و خالصی یافتن «. شویمیها با ازدواج معشوق مواجه مدر بعضی داستان
، 1392ذولفقاري،(».دهنداز دست عاشق و پایان دادن به ماجراي عشقی، وي را شوهر می

جواب مثبت داده و مصمم به درخواست طاهرخان بار دوم خان  در این داستان نیز کیهو)87ص
 چیال در کسوت دایه بدانجاي ،ج ازدوا که در آن شبِ،شده که صاحبان را به عقد طاهر درآورد

  .دهدرسیده و صاحبان را فراري می
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  نتیجه گیري و تحلیل داستان
می   خانم آغاز   وصف معشوق یعنی صاحبانشروع عشق در این منظومه با تعریف و شنیدنِ -  

هگون ن مآي دل دلباختهصاف صاحبان توسط چیال یکدل نه صدمرزا خان با شنیدن او. شود
 . می شود

و ي مسجد و بعد از اینکه صاحبان از ورود مرزا خان ها در مکتب خانهدیدار آن نخستین -
 .گیردمحاسن او مطلع می شود، صورت می

     عنوان حکایت و تمثیل روایتگري سراینده بعد از حمد و ستایش آفریدگار، داستان را با  -
 .کندمی

رو هایی نیز روبه با غزلالي داستانبه، اما الده شده استاین منظومه در قالب مثنوي سرو -
 .هستیم

م گزارش شده است، که مهم ترین پیدا شدن رقیبان و خواستگارانی بسیار براي صاحبان خان -
 .ها طاهرخان نام داردآن
 .شویمن مرزاخان و طاهرخان رو به رو می طی این داستان با جنگ بیرد -
صاحبان دختر پادشاه کیهوست . گزادگان و از خاندان پادشاهی هستندهر دو محبوب از بزر -

 .که بسیار مهربان و عادل است و مرزاخان نیز فرزند حاکم جیالن است
گرفته از محیط شبه قاره و بر) اخانصاحبان و مرز(اسامی داستان و انتخاب نام عاشقان  -

 .احتماال اسامی مورد استفاده در آن مناطق است
 .شوند داستان به وصال هم نایل می داستان وصال دو زوج است و دو دلداده در پایاننتیجه -
کشیده و او را اب نّ پدر صاحبان با حیله و ترفند مرزاخان را به چ،بعد از وصال دو محبوب -

 .سوزانندکشته و جسدش را می
  . که از ساختاري ضعیف برخوردار است،اي تقلیدي استاین داستان منظومه -
 دیدار صاحبان و مرزاخان در برکه، ذهن را به داستان خسرو و شیرین نظامی برده و آبتنی -

  .شود یادآور میشیرین پري پیکر را
 با دیدن صاحبانِ زیبارو نیز داستان یوسف و تعجب و از خود بیخود شدن بقال و دهقانحالت  -

 .گذراند خاطر میم پوست گرفتن ترنج را برزلیخا و بریده شدنِ دست ها هنگا
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