پژوهشنامهي ادب غنايي دانشگاه سيستـان و بلوچستــان
سال سيزدهم ،شمارهي بيست و چهارم ,بهار و تابستان ( 9314صص)991-931 :

شرایط ِ عشق و صفات ِعاشق و معشوق در جواهراالسمار عماد بن محمد الثغری

دکترآسیه ذبیح نیاعمران

*

چکيده
عماد بن محمدالثغری ،از نویسندگان قرن هشتم هجرری اتر  ،اترا
افسانه ای غنایی ات

«جواهراالترما » وی

اه به زبان تمثیلی وبا نثری تاده نوشته شده و دا ای تازگی هرا و لارای

ویژه ای ات  .اوی «جواهراالتما » « ،طوطی»  011افسانه ا به مدت  25شر

نلرم مری انرد.

الثغری ،د مدخم و مخرج هر افسانه ،شرایای ا برای عاشق و معشوق برمی شما د اه بیش ترر
حُکم اند ز و حِکم

گویی ا دا د .هدف او نیم به عشق آ مانی و بدون هر گونه ِجس و پلیدی

ات  .هم چنین وی موا دی ا ذار می اند تا عشق هرچه بیش تر پایدا بماند .طوطی با زیراری
د ضمن هر افسانه ،اند زی ا برای شخصی
اغل

اصلی افسانه ،یعنی «ماه شکرِ» عاشق نلم می اند اه

مؤثر می افتد و ماه شکر ا به تأمم و تفکر و تجدید نظر د با

تحلیق توصی

و تحلیم اتابخانه ای ات

و ضرو ت و اهمی

بودن اثر ات  .هدف ازتدوین ملاله ی حاضر آن اتر

ِمعشوق وا مری دا د .وش

تحلیق د ناشناخته یا امتر شناخته

اره اهر رم شررایص و صرفاتی اره از دیردگاه

الثغری برای دوام عشق ِ میان عاشق و معشوق ضررو ی اتر

و دترتیابی بره چنرین ملولره ای ا

ممکن می تازد ،بر تی و تبیین شود.
کلیدواژهها :جواهراالتما  ،طوطی ،عاشق  ،معشوق.
مقدمه
اصم ِتنسکری

اتا

ِجواهر االتما  ،تواه تپنتاتی ات  .تواه )Sukeبه معنی طوطی و

___________________
دانشیا گروه زبان و ادبیات فا تی دانشگاه پیام نو یزد

تاريخ دريافت93/2/12:

*

Email: Zabihnia@pnu.ac.ir

تاريخ پذيرش93/21/12:
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 )Saptatiبه معنای هفتاد ات
تابستان( 9333
اتا

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
(آل احمد .)25 :0632 ،عماد بن محمد الثغری بره ایرن دلیرم

خود ا « جواهر االتما » خوانده ات

7
جوهری ا به اا برده ات

اه د گزینش حکای

( همان ،ص  .)20وای

هرایش وترواو و دقر

ِمفصم تر ایرن مجموعره دوبرا د آغراز قررن

هشتم هجری د هند به فا تی د آمد .با اول بره دتر

عمراد برن محمردالثغری از منشریان زمران

تلاان عالء الدین خلجی ( 0603 – 0523م) به نام «جواهر االترما » و برا دوم بره دتر
الدین نخشبی ( 061ه.ق) به نام «طوطی نامه» .البته محجو

معتلد ات

ضریاء

اه ضیاء نخشبی « اترا

به فا تی ترجمه ارد»( محجو  .)031 :0635،افسانه های

چهم طوطی ا اولین با از تنسکری
این اتا

یر

به دلیم این اه بخشی ازآن ها ازپنجاتنتراگرفته شده ،با برخی ازافسانه های الیلره و دمنره

همانند ات  ،مؤل
تراتراتا

جواهر االتما برخی ازآ ن ها ا حرفف اررده اتر (...تلروی)000 :0603 ،

گویای وتع

د علوم قرآن و حدیث و اد

دانش مؤل

عرر

اتر  .نلرم ابیراتی

ازنظامی ،خاقانی ،انو ی ،تعدی و ...شاهد اُنس نویسنده با اُمهات دواوین شعرای پریش ازخرویش
ات  .هم چنین عماد بن محمد ،د شیوه ی نگا ش اتا
پرهیز ارده ات « .نثراتا

از عبا ات و جمرالت مغلرق و پیدیرده

تلیس و نسبتاٌ وان ات  (».نبی لو و اابری )000 :0633،زبان و تب

بیان نیز د خو فهم عوام ات
الشعرای بها هم نثر اترا

و امتر قصدو انگیزه ی هنرنمائی د آن به چشم می خرو د .ملر
جواهراالترما

ا د زمرره ی نثرهرای تراده ی هنردی مری آو د (

بها  :0632،ج «.)522 ،6قصه های عامیانه ی اد

فا تی از نظر حجم به دو نرو اوتراه و بلنرد

تلسیم می شوند و نو بلند آن از نظر موضوعی به انواعی دتته بندی می شوداه ی
های بلندی ات

اه به شیوه ی اتا

هزا و ی

ش

نو آن قصره

نوشته شرده اتر  ،نظیرر قصره ی چهرم

طوطی»( زمجو .)035 :0635،ازنظر نو داتتان ،د این اثر ،ته نو داتتان دیده می شود:
ال  -داتتان های غنایی و عاشلانه
 داتتان های تمثیلی حیواناتج-داتتان های اند زی
داتتان های اتا

ِ جواهر االتما به صو ت حکای

ات

«اه معموالً بره صرو ت «اپیرزود»

یعنی داتتان فرعی د متن داتتان بلند یا مالبی می آید (».شمیسا )500 :0636،این شیوه از «ویژگی
های قصه های هندی ات » ( میرصادقی.)062 :0632،
.2پیشینه ی تحقیق
د با ه ی اتا

«طوطی نامه» تاانون چند ملاله نوشته شده ات

اه به شرح زیرات  ،البته
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دكتركرمعلي قدمياری
این ملاله ها مربوط به طوطی نامه ی ضیاء نخشبی ات

و د با ه ی جرواهر االترما الثغرری د

آنها تخنی به میان نیامده ات  :باالئی  ،پیوند( )0630قصه های عامیانه و طوطی نامه ،نشریه ادبیات
هرای

داتتانی ،ش  ،33صص  /.52-52گرجی ،ابراهیم( )0630د آمدی برطوطی نامره برا جرفابی

امررروزین ،ایهرران فرهنگرری ،ش  ،552صررص /.03-02محجررو  ،محمرردجعفر ،د بررا ه ی افسررانه
گلریزواتا

طوطی نامه ،مجله تخن ،ش  ،0تال یازدهم /.نبی لو ،علیرضا ،اابری ،منوچهر()0633

تحلیم عناصرداتتانی طوطی نامه ،نشریه پژوهش های ادبی ،تال  ،2ش  ،03صص 036.-000
.3خالصهی داستان جواهر االسمار(طوطی نامه)
باز گان زاده ای به نام «صاعد» اه د تجا ت شکس
بیند اه قیم

خو ده ،وزی د برازا طروط ی ا مری

آن معادل ترمایه ی اوت  .طوطی تخندان اه پیشگو نیزهس  ،صاعد ا آگراه مری

انداه بعد از ته وزثروتمند می شود .پیشگویی طوطی به وقرو مری پیونردد و صراعد تره وزه
پولدا می شود .طوطی ا می خرد و برای او جفتی «شا ک » نام بره خانره مری آو د .باز گران بره
تفرتجا ی می ود و د غیا

او همسرجوانش «ماه شکر» با شاهزاده ای طرح دوتتی می یزد.

د آغاز امر طوطی ماده «شا ک» با زبانی خشن و تخنانی تند د صدد اند ز به ماه شکر برمری
آید .نصیح
دانات

طوطی بر ماه شکر گران می آید و شا ک ا می اُشد .اما طوطی نر اه چرر

هرش

زبران و

اه ماه شکر ا می بیند با نیرنگ ،خود ا همراه ،همفکر و همزبان وی قلمداد مری

اند و او ا ترغی

به فتن می اند! اما با حکایتی شیرین و جفا

مانع فتن وی می شود .این حکای
گردد و زن ا به علوب

ها  25ش

اه تا صبح ادامه می یابرد عمرالً

به طول می انجامد تا این اه صاعد از تفرباز مری

می تاند (الثغری :0632 ،خالصه ام اثر).

 .4طوطی و روایت ِشروطِ عاشقانه
عماد بن محمد الثغری ،د مدخم و مخرج هر افسانه ،شرایای ا بررای عاشرق و معشروق برمری
شما د اه بیش تر حُکم اند ز ا دا د .طوطی ،د جواهر االتما نلش مشاو اعظم و ایرزن «مراه
شکر» ا د امو متعدد و مرتبص با عشق ،عاشق و معشوق ایفا می اند او حتری بررای مشراو ه د
عشق شرایای ا برمی شما د اه برخی از آن ها به شرح زیر ات :
ال  -د مشو ت اردن باید تنخی

ا د نظر گرف  :بعد از این اه «ماه شکر» ا عشق نو د ترر

افتاد ،برای ایفای وعده تاخته و مستعد وصال امیر زاده به جه
 ...اول برِ« شا ک» آمد و گره ی از بگشاد .یعنی او ماده ات
د نگ خص

خواهد داد(...الثغری.)63 :0632 ،

مشو ت اردن و اجازت خواترتن
و به تب

انوث  ،جنسیتی دا د ،بی
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اند (همان.)63 :

9333نیکخواه نباید غافم باشد و مالم
تابستان -
ج -نصیح

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

نباید تلخ باشد (همان.)60 :

 7د -به عاشق باید غیر مستلیم اند ز داد:
د وز اول آن چنان اند ز مستلیم بر ماه شکر تخ

و گران می آید اه شا ک ا می اُشد.

طوطی نر بعد از مرگ زوجه مصصم می شود تا به شیوه ی غیرمستلیم و با ترفند تخن مانع فرتن
ماه شکر بر تر وعده شود .طوطی با زیرای د جوف هر افسانه ،اند زی ا برای مراه شرکرِ عاشرق
مؤثر می افتد و ماه شکر ا به تأمم و تفکر وا مری دا د .بره نظرر مری ترد

نلم می اند اه اغل

طوطی به هدف غایی خود می تد زیرا ماه شکر اه د آغاز هر افسانه «بیوفا و عهد شکن » اتر
و شخصی

ایستایی دا د .د فرجام هر افسانه به ویژه د افسانه های ش

می شود به شخصی

های پایانی دچا تحرول

پویا بدل می شود.

 .5شرایط و صفات ِعاشق در جواهر االسمار
الثغری معلتد ات

اه بر ِمعشوق فتن و جام دوتتکامی محب

چشیدن ،شرایص بسیا دا د

اه عبا تند از:
-0اول آن اه د مجالس

آدا

فراوان به جای آ د و د گفتن اندک ،قضی

خیرر الکرالم مرا

قمّ و دلّ ،ا ممهرد دا د.
-5د هیچ چیز افراط واج

نبیند و فرو گفاش

هم د اا ی نکند.

 -6به قد امکان بر مزاج مالع شود.
-0جان و مال و خانمان ا فدا تازد.و به جه

ضا از تر ز برخیزد.

-2به هرچه گوید و فرماید « :اِمرا صَریحاً اَو اِنایَه» ،د اتمام آن بکوشد( .الثغری)03 :0632 ،
طوطید پایان افسانه ش تیزدهم برای عاشق پنج صف
ِ

برمی شما داه به شرح زیر ات :

اول :مدام د خنده نباشد و گرفته پیشانی هم نبود.
دوم :جوانمردی هم بکند.
تیم :خود ا لای

و پاایزه دا د و خوی خوش پیرایه تازد.

چها م :د آ اتتن خویش تکل

و تنوق نکند و بی تامان و پریشان حال هم نباشد.

پنجم :دوتتیش ا برتایه ی مصادق

بگزیند( .الثغری ،ص )031-002

 .1 . 5صداقت در عشق
طوطی به «ماه شکر» توصیه میاند اه قبم از انجام هراا ی عاشق باید معشوق ا بیازماید تا
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دكتركرمعلي قدمياری
د تتی و صداق او محرز و هویدا شود « :اول به نلد امتحانش بکن و از هر نو بیازمای اره
عِندَ االِمتحانُ یُکرَمَ الرَجُم اَویَهان(»...الثغری .)026 :0632 ،تپس عمرادبن محمرد الثغرری بره مراه
شکر توصیه می اند اه اگر معشوق صادق نبوَد د آن صو ت به تراغ معشوق ِدیگرری بررود .وی
به مانند مکت

دت

«واتوخ » «اه مفاد آن اعراض از معشوق» (شمیسا )036 :0606 ،بود چنین

توصیه ای ا به عاشق میاند  « :و اگر – العیاذ باهلل – قالبش مهر قل
باشد ،پس ازآن بازوی محب

دا د و ملمع گریها د میان

و حمایم مودت د گردن و گوش یرا یدگرراررده آیرد و دتر

آگوش دلدا ی بهتر نهاده شود» (الثغری .)026 :0632 ،هم چنین طروطی د افسرانه شر
تأاید می و زد اه باید« به خدم
مخالص

دوت

د

هفردهم

تمهید صداق وحلگزا ی بکنی و هیچ دقیلهای از دقایق

مهمم و نامرعینگزا ی» (همان.)563 :

و مصادق

او هم چنین د افسانه ش

د عشق ابیات زیر ا نمونه می آو د:

ِ هفتم برای صداق

دل اه برررره پیونررد نکو شد بررردوز
خاطر بی شرررروق بود پررررررخراش

یررررا اه دل توز نباشد بسرررررروز
مردم پر شرررررررو بود مهرپررراش
(همان)003 :

به نظر می تد اه د ابیات و عبا ات فوق ،دیدگاه الثغری د با
میبدی ،صاح

تفسیرعرفانی اش

«صداق

االترا (تالی :تال  251هجری) نزدی

د عشق» به نظر

مری شرود .میبردی د

بخش« عشق الهی » یکی از شروط آن ا «صداق » برمی شما د و برای مؤاد تراختن موضرو آن
ا با حکایتی د این زمینه می آ اید« :گوینداه مردی برزنی عا فه تید ،و جمرال آن زن د دل آن
مرد اثرارد ،گف  :الّی بِکُلّ ِ مشغول ،ای زن مرن خویشرتن ا از دتر
گف  :چرا د خواهرم نگری اه از من با جمال تر ات
ببینم؟ زن گف  :برو ای بَاّال اه عاشلی نه اا توت

بردادم د هروای ترو .زن

و نیکوتر؟ گف  :اجات

آن خواهر تو ترا

اگر د دعوی دوتتی مات د ت

بودی ترو

ا پروای دیگری نبودی» (میبدی.)53 :0600 ،
 .2 .5تأکید بر تکریم خویش در عشق
الثغری برتکریم انسان ِ عاشق اصرا می و زیده زیرا ارام
بسیا مهم د شناتاندن انسان ات .الثغری بر خالف تن
ملام عبودی

انسان ،از آموزه ها وپیام های

دیرینه ادبیات فا تی اه عاشق ،د

خویش ا تگ معشوق دانسته اه «این گونه شعر ها ا د ادبیات به طنز تگیره

نامیده اند( ».یوت

نژاد )00 :0632 ،معتلد ات

اه باید عاشق د تکریم خویش بکوشد زیرا:
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هراه اا ی نه الیق خویش اند و صحب
«
تابستان 9333
7

مناصح

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
خود ا بامضاد خود مبفول دا د و

شری

ِ نیکوخواهان نشنود...جان عزیز...بازی بازی برباد داد » (الثغری.)36 :0632 ،

 .3 .5در مالمت ِعشق ِکورکورانه !
د جواهر االتما آمده ات

اه « عاشق او » ات (.الثغری. )010 :0632 ،د اتاطیر یونران،

اوپید( )Cupidخدای عشق (دیکسون اندی )600 :0632 ،پی

وقاصردِ میران عاشرق و معشروق،

هموا ه با چشم بسته نشان داده می شود ،زیرا عشق او ات .
د فرهنگ نمادها آمده ات

اه «چشم بسته ( )Blindfoldنماد نلصان اخالقی و وحی ات .

..د تمثیالت نسانس ،نشان حرص ،یکی از هف

گناه بز گ و جهم ات

» (هال.)562 :0631 ،

 .4 .5در مذمت ِفریفتن ِ معشوق با مبالغه در مدح و تملق گویی
الثغری تتایش بی حد و حصرِ معشوق ا جایز نمی شما د و آن ا د زمره چابلوتری ،فریر
نفاق قرا می دهد .د حالی اه به طو معمول ،د ادبیات فا تی ،د وص
اغراق های زیادی صو ت می پفیرد « :د وص
زیباییش مبالغ

و

جمال و امال معشوق

جمال و امال زبان بگشاد ،و د وصافیر حسرن و

نمود و به تتایش بسیا و تمدرح بی شما فری

داد»(الثغری.)010 :0632 ،

 .5 .5بر مال نساختن ِ اسرارِ معشوق
طوطی د افسانه ش

نهم به «ماه شکر» توصیه می اند اه « ازی ا اه د دل مکتوم ات

و

یا ترّی اه د ضمیر مخفی بود ،آن ا بیرون ندهی و به هیچ گرون نگشرایی و بره قرد امکان نهران
دا ی و د اتمان آن مبالغ

فرمایی .زیرا اه دوتتی های زمانه ا اعتبا ی و بر مودت و مصرادق

اس اعتمادی و وثوقی نمانده ات :
با دوت

مگو از اگرررررررر بتوانی

وزی باشد اه دوت
تا...تأت

دشمن گردد

با دشمن خود چه حاجتس

می دانی

وآنگاه زگفته های خود د مانرررررررری

و اندوه نخو ی(»...الثغری)065 :0632 ،

د پایان ِ افسانه ی ش ِ نهم ،طوطی افشای از ا مختص ِزنان می داند و با تعریض و گوشره
و انایه از «ماه شکر» می خواهد اه او به مانند شخصی
می تد اه الثغری د با

ِ زن ِ افسانه ،از ا شایع نسرازد .بره نظرر

از دا ی به دیدگاه تعدی نزدی

منررره د میررران از بررا هررراسی

می شود:

ارره جراتوو هم ااته دیدم بسررری
(تعدی) 03 :0605 ،
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ضمیررررر دل خررویش منمررای زود

ارره هررگه اره خواهی توانی نمرررود

ولیرررکن چررو پیرردا شود ازمرررد

بررره ارروشش نشراید نهان باز ارررد
( همان) 022 :

هرآن ترّی اه دا ی با دوت

د میان منه  ،چه دانی اه وقتی دشمن گردد ...
با اسی گفتن و گفتن اه مگرروی

خررامشی به ارره ضمیررر دل خرویش

( همان) 305 :
 .6 .5گزینش ِمعشوق واالهمت
معشوق باید « از دودمان مجد و دوحه ی معالی بود (».الثغرری :0632 ،ص  )026هرم چنرین
نباید « از شرف و بز گی دم زند و تفله مزاج و خس هم
دونی دت

دادن و ذات شری

خود ا فدای خسیسی و دنیی تاختن و محبو

ا بز گی و بز گ منشی نباشد ،از علم و ایات
اس لفتی ندهد و عاقبتش ندام
و غرام

نباشد» ( همان جا) «.به هرر نااسری و
اسی شدن اره او

بعید و بدیع بود .و نیز مباشرت و معشرت چنران

فراوان و وخام

بی پایان حاصم شود و ضر بسیا الحق گردد

دوتتان بر تر باشد» (همان.)025 :

 .7 .5ترکِ گناه و دوری از رذایل
عاشق چون نشان ارده ی معشوق ات  ،و داغِ معشوق دا د پس نباید مرتکر
اه معشوق ا شرمنده تازد « .نباید مرتک

خارایی شرود

امری شد اه معشوق ا شرمنده تازد» (همان.)02 :

 .8 .5طلب مشاوره خواستن در باب معشوق
د خصوص معشوق باید از دیگران مشاو ه خوات
« مشو ت د مهمات و مصالح بغایر
«وَشاوِ هُم فی االمر» ،برحضرت تال

زیرا

پسرندیده و مبرا ک اتر

به این جه

و نرص محکرم اترا

اره :

وا د شد .چه هراه د بحر تشاو غواصی اند

و به د یای فکرت غوطه زندو اان تفکر بکا د ،هرآینه گوهرهای فایده به دت

آ د و عاقبتش لعم

مراد به انا آید و خواتم اا ها به نیکی و خوبی انجامد (»...الثغری.)063 :0632 ،
 .9 .5در رضایت معشوق کوشیدن
عاشق باید د

ضای

ِ معشوق بکوشد اگر د عشق اهم ضا باشی « د ضاطلبی و اطاعر

نمودن بَرها خو ی» (همان.)012 :
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 .11برای غالب تر کردن عشق در دل معشوق باید « کِشِش» را حفظ کررد .یعنری بایرد
تابستان9333.5

اه این امر چند فایرده دا د :اول آن اره قَرد لحظرات

معشوق ا دیر دیر دید .الثغری معتلد ات
7
وصال ا بیش تر بدانند .دوم آن اه از هم خسته نشوند .توم آن اه چیزی اه انسان به ترختی بره
دتر

آو د ا زش آن ا برریش تررر مرری دانررد .چهررا م آن ارره از هررم خسررته و ترریر نشرروند « .تررا

نعمتی[معشوق] اه به دشوا ی میسر شده باشد ،به آتانی از دت
الثغری« .)01 :0632 ،دشوا به دت
د افسانه ش

نرود و هموا ه برر پرای مانرد» (

آمده آتان نرود» ( همان جا).

پنجم این امر نیز دوبا ه تکرا شد« :اگر این تعشق و این شرع

بماند اه[تب ] خنده ی خلق و شمات
از تو ملول شود .زهی بخ

و دول

پیوترته و همروا ه

اعدا نشود ،چه نیکو باشد .نه تو از وی تیر گردی و نره او
اه ما ا وی دهد .و خهری چهرره ی ترعادت و احر

اره

جمال نماید (همان.)30 :
د افسانه ش
خود ا از دت

ششم آمده ات  :تم خوبان و آیین بتان این فته ات

ندهند و عاشق ا مشل

اه به هرحال و زودی

و مواعید و شدت انتظا بنمایند و پختره ارا ی د میران

آ ند تا ضعفش افزون گردد و محنتش زیادت شود اه چون به گریبان ملصود تند ودامن مراد بره
دت

آ ند ،قد آن بدانند و به آتانی نگفا ند (همان.)22 :

البته مضامین فوق ،د ادبیات فا تی پیشینه دا د و تعدی نیز بدان معتلد ات :
دیرررآمررررردی ای نگا ترمس

زودت ندهیم دامرررن از دت

معشوقرررره اه دیرررررردیرر بینند

آخرام ازآن اه تیررر بیننرررد
(تعدی)002 :0632 ،

 .1 .11 .5پارادوکس ِ تأخیر یا شتاب در رفتن نزد ِ معشوق!
طوطیبرای دیدا ِ معشوق شرایای ا برمی شما د اه گاهی د بادی امر به نظر می ترد د آن
پا ادواسدیدهمیشود.او معتلدات اه برای« فتن نزد معشوق بایرد توقر  ،د نرگ و ترأنیاررد»(
الثغری« )063 :0632 ،و د نگ نمودن ،تخ پاایزه و محضحکم ات
چنین اذعان می دا د اه «به ترع

»(همان .)23 :و همرین

و زودی باید [به نرزد معشروق] شرتاف (».همران )020 :و د

ادامه می افزاید اه  :باید « هنگام عشرت ا غنیم
اَلفُرصَه مَرّ ااتَّحا  .چه چشم زمانه د اهس
اا ا تأخیر نداش  ( »..همان.)020 :

دانس

و فرص

و دیده ی فل

اح

گشاده .وق

ا مجرال اهمرال نرداد:
ا بنرده مری بایرد و
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طوطی د آغازِ افسانه ی ش

یازدهم مفصم د با ه دَم ا غنیم

شمردن داد تخن می دهد و

حتی برای تبیین و تفسیرموضو مفاو  ،تعی می اند اه آن ها ا با ابیات فا تی و عربی بیا اید.
او هم چنین د آغاز افسانه ی ش

دوازدهم باز هم از «ماه شکر» عاشق می خواهد برای فرتن بره

نزد معشوق تعجیم وا دا د « چه نلد ش
فرص

اا فوت می شود و

از ایسه ی وزگا می ود و وق

بر نمی گیرد( ».همان )033 :او هم چنین د پایان افسانه چها دهم ،به ماه شکر تفا ش می

اند اه از فتن نزد معشوق نباید اهمال و زد(.همان )025 :دوبا ه د ش
هموا ه نصیح

و موعظ

من همین ات

اه بی تشویش به خدم

هفدهم او مریآو د« :

دوت  ،قدم می بایرد گرزا د.

و طرفه العینی هم ااهلی مجال نداد (».همان )556 ،به نظر می تد اه محمد بن عماد الثغرری د
شمردن دَم و وق » تح

«غنیم

دم ،زمان و وق

تأثیر اندیشه های صوفیانه ات .

ازاصاالحات مهم صوفیه ات

ود نزد صوفیه توجه به آن اهمی

لفا نویسندگان عا ف هرادام تعی نمودندتا به صو مختل
اچنین تعری

می اند :وق

صوفی ابن الوق

میان ماضی ومستلبم ات

باشد ای فیررق

بسیا دا د

بدان بپردازند :وزبهان بللی « وق

»

( ...بللی )203 :0631 ،به فرموده مولوی:
فردا گفترررن ازشررررط طریرررق

نیس

( مولوی ،0636 ،ج)030 :0
به قول تنایی :
دل اند دلفری « وق » واند ماحضر بندد

زدی هرگزنیا د یاد و از فردا نیندیشد

( تنایی )512 :0623 ،
هجویری(اواخرقرن چها م هجری) د اش

المحجو

می آو د :وق

آن بود اه بنده بدان از

ماضی ومستلبم فا غ شود ...حضرت تول اارم (ص) فرمودند :لی مع اهلل وق
مل

ملر

والنبی مرتم [.مرابا خدای عزوجم وقتی ات

بررردل من گف نباشد و د چشم من ا ج و قر
اند تح

اس

بنده نیایدتا به تکل

بدهد ووی ااند جل
(قرن پنجم )صاح

اه د آن وق

الیسعنی فیه

هیجده هزا عالم ا

نیاید ( فروزانفر .])62 :0603 ،وق

حاصم اندو به بازا نیز نفروشند .تا جان به عوض آن

ودفع آن ا ادت نبود(...هجویری .)035-031 :0663 ،ابوعلی دقاق
تاله قشریه می گوید :وق

تودنیا واگربه علبایی ،وق

همان ات

توعلبات  .هراه اوق

اه تود آنی ،اگربه دنیایی ،وق

بااوبسازد وقتش وق

ات

واگربا وی
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اومل [=بیزا ی،نفرت (دهخدا :0636،ذیم واژه)] ات
« وق

د مجمو

(انصا ی :0603 ،ص .)23

خوش عا فانه همانا نوعی بی وقتی و ها شدن ازتیاره زمان ومکان

ات (»...خرمشاهی :0633 ،جلد.)0102 ،5شیخ اشراق می فرماید « :ازخوا
بیدا شوید وبه پاخیزید وفرص

اغنیم

غفل

دانید( ».نصر.)0 :0625،

یا اقبال می آو د:
هررررررنوزاند ضمیرررررررر وزگرررا ات

بگیرامروز امحکرررم اه فرررردا

(اقبال الهو ی)32 :0630 ،
یا به قول حافظ شیرازی:
وق

اغنیم

حاصم ازحیات ای جان این «دم» ات

دان آن قد اه بتوانی

تادانی

( حافظ)525 :0600 ،
 .11 .5عاشق باید در باب معشوق تحقیق و تفحص کند
طوطی د اف سانه ش
ات

د با

تی و تیم ،از ماه شکر می خواهد قبم از عزیم

نزد معشوق بهتر

او تحلیق و تفحص اند و« اگر ممکن و میسر شود اه ذ ه ای از حال فرهنگ و

هنرمندی او دانسته شود و شمره ای از دانش و هوشمندیش به تحلیق انجامد ،قوی نیکو باشد اه
با ی خود ا فدای آن چنان اس تاختن د یغ نیاید و تن ا وق

آن چنان ذات اردن ضایع

نباشد»(الثغری :0632 ،صص .)635-630
 .6صفات معشوق
طوطی د پایان ِ افسانه ش

تیزدهم برای معشوق ده صف

برمی شما د اه به نظر می تد

این صفات مختص معشوق مرد باشد:
[-1معشوق] ا جمال می باید (الثغری.)003 :0632 ،
«جمال» از جمله خصایص معشوق ات

اه د ادبیات فا تی بدان اشا ه زیادی فته ات  ،بررای

نمونه تعدی از زیبایی یا بسیا تخن گفته ات

ازمیان «هزا بی

ازغزلیرات  321،برا واژه هرایی

آمده انداه برای به اعضای بدن »( شفق،بهرامی پو  )013 :0632 ،و وص
عشق د عالم نبودی گرنبودی وی زیبا

جمال معشوق هستند:

و نه گم بودی نخواندی بلبلی برشاخسا ی
(تعدی)300 ،256 :0632،
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-2حسن خلق
نویسد ،ثالثی مالع نگردد و برضمایرشان اسی واق

-3قلم و رقم .تا ترّی اه برمحبو
نشود.

-4سالح دستی تا اگر دشمنی د امین باشد ،عف ش بخواهد و آتان خود ابه باد ندهد.
-5سباحت.
-6جالدت.
-7اطالع در علم موسیقی( .الثغری)003 :0632،
دوازدهم هم تأاید می اند اه معشوق نباید «خر طبع» باشد.

عالوه بر مو د مفاو طوطی د ش

او یکی از نکات د خو توجه و یکی از شرایص معشوق ا آشنایی با موتیلی و الحان می داند و
اسی اه از این علم بی بهره باشد « به نزد اهم طبع از حیرز آدمی
حما و خرمگس ام تر ...چه شتر عر
آید...پس از صحب

و دایره انسانی

به حُداء می ود و مرغ هوا به نغمه و دتتان فرود می

چنین خرطبع  ،احتراز باید ارد و از پهلوش اجتنا

مصاحبتش یافته نشود و احتی به مؤانس

خا ج بود و از

او وی ننماید و عاقب

نمود و هیچ نعمتی از

وخیم باشد» ( همان.)032 :

-8سماحت و سخاوت .تا بفل ز و تر به نزدش دشوا نیاید و آن چه مالو

دوت

باشد

به خوشدلی ایثا فرماید.
-9معرفت السنه .تا به هر زبان اه خواهد دلدا ا بفله ی ظریفانه د میان آ د و لغزی نیکو
بگوید.
-01تشرب اقداح به غیر افراط (همان.)002 -003 :
 .7امور مشترک میان عاشق و معشوق
امو ی اه موج

ازدیاد عشق و اتتحکام محب

می شود عبا تند از :

 اخالص هواخواهی (الثغری)03 :0632 ، .1 .7ترک عشق ِ سرسری و عشقِ شهوانی
الثغری ،آدمی ا از عشق موق

و زودگف برحف می دا د و د مرفم ِ محبتری اره براتراو

عشق حیوانی و شهوانی شکم گرفته باشد تخن می اند و آن ا نهی می اند« :چه بز گران گفتره
اند :بسا آدمی اه عشق ترتری و زد ،و محبتش به جه

شهوت چند وزه از ترر زبران باشرد ،و
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 9333ا بیند و صنمی اه پیش آید همو ا معشوقه گوید؛ و حالی هم بر وی دل بندد»(الثغرری،
تابستان ی
هرنگا

 .)31 :0632طوطی د افسانه ی ش

چهم و پنجم اند ز می دهد اه از عشق شهوانی بایرد پرهیرز

7
ارد زیرا « عشق و شهوت چون شکر و شیرند .مناقض و ضد یکدیگرند .اگر یکی چون آتش از د
از غربیم بیرون ترابد» (همان.)631 :الثغری تااید می و زد اه « هراره برر

د آید ،دیگری چون آ

مبنای هوی ود و بر ملتضای شهوت شود» (همان .)631 :بدو پشیمانی تد.
 .2 .7ثابت قدمی در عشق و ذمِ بی وفایی و بد عهدی
الثغری پایدا ی د عشق ا تتایش می اند زیرا «دانایان گفته اند اه :هراه د عشلبازی ثابر
قدمی نو زد و ملصودش همیشگی محب

نباشد ،هم چون آن مشتاق محروم بود اره دل برر او اق

یاحین بندد و جان بر گم های یاتمین نهد اه همین چند وزه بیش بهره نتواند داش .
عشلی اه نه عشق جاودانیس

برررازیدرررررۀ شهرررروت جوانیس

»

( الثغری)35 :0632 ،
توم پیمان شکنی ا مفم

طوطی د افسانه ش

و مالم

می اند .او محبتری ا اامرم مری

داند اه آدمی با وفادا ی آن ا به پایران بَررَد و از دوترتی و عشرق «نیمره ارا ه» نهری مری انرد و
برحف می دا د« :عشق نباید نیمه اا ه و خام ها شود»(الثغری .)35 :0632 ،وی گویی با تعریض و
انایه می خواهد « ماه شکر» ا اه د عشق مصمم بر پیمان شکنی ات  ،هشدا دهد ومتنبه تازد.
وقتی از وفا دا ی «ماه شکر» ناامید می گردد آن ا صف

همه انسران هرا برمری شرما د و بره همره

آدمیان تسری می دهد « :بنیاد آدمی بر بی وفایی اتر »(همران.)30 :از دیردگاه الثغرری ،گرام مهرم
د عشق ،پاتدا ی ازپیمان و وفادا ی اوبه عهد ات  .حفظ عف
ات

و پااردامنی مهرم تررین نکتره ای

اه د ترتاتر افسانه های جواهر االتما به آن توجه شده ات  .وی تنها به عشق حرالل اره

از اه مشرو و با عای

آدا

و توم جامعه به وصال منتهی شود ،اعتلاد دا د .تراتر افسانه برر

اتاو همین وفادا ی و عشق پاک بنا شرده اتر .د مجمرو د ادبیرات فا تری اغلر
عهدشکن وبی وفات  ،محبو

برای پایبندی به عهد التزامی ندا د .د عرفان هم بر وفادا ی تأاید

شده ات  .برای نمونه خواجه عبداهلل انصا ی(قرن پنجم هجرری) تعرابیرژ فی د برا
«وفا غای

ونهای

وفاق ات

معشروق
وفرا دا د:

میثاق( »...انصا ی.)623 :0605،

 .3 .7شیوه برخورد با مالمتگران ،موافقان و مخالفان عشق
الثغری د با

موافلان و مخالفان عشق توصیه هایی دا د اه د نو خود بیبدیم اتر

موافق به فق و مجامل

پیش آیی و با منافق به هیچ وجه مواتا و منافس

« :برا

ننمایی .چه حکما گفتره
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اند :مرد عاقم و اافی آنس

و ذات گُربز و داهی اوت اه با حری

د آیدوبا خصم میانهبهحیم وطلسم مسابل

و اقبال نماید ،و با مخال

بره عراجزی و تواضرع

غالر

زیردت

به لا

گرایدو با معاندمساوی به محا به وجدال پیش آید،تاجان وترن ا از بادیره یهالار
تالم برده باشدونفس وجوا ح ا از هاویه یمفل

و حم
برهزاویره ی

به عروهیتعادتتپا د (الثغری.)001 :0632،

 .8نتیجه
موضو د افسانه های جواهر االتما  ،عشلی جسمانی وازپی نگ ات

 .د این افسانه هرا،

عشق تتایش می شرود و د پایران افسرانه نیرز عشرق مجرازی د دل معشروق وعاشرق بره حردی
اثرگفا ات

اه گویی معشوق خاای نابودمی گردد وعشق معنوی جای آن امی گیررد .بره عبرا ت

دیگر ،نو عشق دگرگون می شود .به نظرمی تد گاهی قهرمانان افسانه هرای جرواهر االترما برا
نگ عرفانی خود به تد یج به نوعی اتاو ه بدل شده انرد اره نمراد امرال عشرق ووفرادا ی بره
شما می آیند .وصفی اه الثغری از « ماه شکر» ا ائه می دهد منابق با همان ویژگی های معشوق
د شعر فا تی ات  :او هم چون شخصی
تس

معشوق د اد

فا تی ،از دیدعاشلان خود بسیا زیبرا،

عهد ،تتمگر ،جفاپیشه ،پرخاشگر و  ...ات .
-عشق مارح شده د افسانه های جواهر االتما مادی وزمینی ات

ومعشوق دا ای حلیل

اجتماعی ات .
-الثغری برای معشوق «حرم

وتعالی » قائم ات

و با توصیفات خود یکسره او ا به آترمان

برده ومعبود می خواند و د هاله یی از مز و از و تلدو فرو می پوشاند .بنابراین توصیه مری انرد
به اینکه:
-ازعشق حیوانی باید اجتنا

نمود.

معشوق باید با فرهنگ و دا ای نَسَ-د عشق باید صادق بود.

عالی باشد.
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