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حسن بساک

چکیده
منظومۀ تمثیلی «رابعه و بکتاش» از الهینامۀ عطار نیشابوری ،با درونمایۀ عرفانی در  421بیت

بتا

مضامین عشق عذری سروده شدهاس  .رابعه با اینکه شاهزاده اس  ،عاشق بکتاش (غالم بترادرش
حارث) میشود .منظومۀ «سالمان و ابسال» نیتز در  10860بیت

از هفت اورنت

اتامی ،داستتان

تمثیلی شرح دلدادگی ابسال (دایه) بته ستالمان است  .در هتر دو داستتان ،دختتران شترو کننتدۀ
عشقاند« .رابعه» عاشق «بکتاش» و «ابسال» عاشق «سالمان» و عشقشان نسب به معشتو پایتدار و
پاک اس  .هر دو شخصی
یونان اس

از خاندان سلطنتی هستند؛ پدر رابعه ،شاه بلت و پتدر ستالمان ،شتاه

و هر دو از درون خانواده به زندگی خود پایان میدهند« .رابعه» توسط برادرش از بین

میرود و «ابسال» خود را در آتش میسوزاند .این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیت محتتوا
انجام شد ،نشان میدهد که مهارت سرایندگان این دو منظومه در توصیف دقیق عشتق و همچنتین
منش شخصی ها ،مخاطب را تا پایان داستان تح تأثیر قرار میدهد و با واود رمزآلودبتودن هتر
دو حکای  ،عشقی اذاب و پایدار در سیر داستان روای

متیشتود .مستألۀ اصتلی ایتن پتژوهش

مقایسۀ منظومههای عاشقانۀ «رابعه و بکتاش» عطار و «سالمان و ابسال» اامی و بیان تفتاوتهتا و
همانندیهای دو منظومه ،تبیین و توصیف دقیق عشق و همچنین منش شخصی ها و تتأثیر آن بتر
مخاطب اس

و اینکه فضای عاشقانۀ داستان چگونه در پیشبُرد روند داستان مؤثر بودهاس ؟

واژههای کلیدی :رابعه و بکتاش ،عطار نیشابوری ،سالمان و ابسال ،عبدالرحمن اامی ،مقایسه.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 -1دانشجوی دکترای ادبیات غنایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
 -2دانشیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)

تاری دریاف 1397/8/9 :

bassak@pnu.ac.ir

تاری پذیرش1398/1/26 :
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 -1مقدمه
منظومه های غنایی با غزل عاشقانه پیوندی عمیق دارند .بختش کتوچکی از سترمایۀ ارزشتمند متا
ایرانیان نیز همین منظومهها هستند که اغلب ریشۀ یونتانی ،عربتی و فارستی دارنتد؛ نظیتر خمستۀ
نظامی ،هف اورن

اامی ،منطقالطیر و الهینامۀ عطار .عشق ،شالوده و اساس ادبیات غنایی اس

و بیان هنری تصویرهای احساسی و عاطفی عاشقانه در شعر غنایی ،یکی از زیبتاترین التوههتای
ادبیات بهشمار میآید« :ادب غنایی اشعار و آثتاری است

کته احساستات و عواطتف شخصتی و

خصوصی را بیان میکند .در این نو شعر ،حس نسب به تخی اهمی

بیشتتری دارد کته درواقتع

خیالانگیزی از حس ناشی میشود .در ادب غنایی حس بدان معناس

که انسان از صتور ادراکتی

متأثر شود و این تأثر انوا مختلفی مانندِ لذت ،غم ،شتادی و ...داشتتهباشتد .شتعر غنتایی فارستی
معموالً عاشقانه اس » (تمیمداری.)161 :1379 ،
منظومۀ معروف «رابعه و بکتتاش» متعلتقبته عطتار است  .از زنتدگی رابعته بتهاتز آنچته در
«الهینامۀ» عطار آمدهاس  ،اطالعی در دس
«لبابااللباب» آمدهاس « :رابعه بن

نیس  .در قدیمی تترین تتذکرۀ شتعر فارستی یعنتی

کعب القزداری ،دختر کعب اگرچه زن بود ،امتا بته فضت بتر

مردان اهان بخندید ی .فارس هر دو میدان و والی هتر دو بیتان ،بتر نظتم تتازی قتادر و در شتعر
پارسی بهغای

ماهر و با غای

کردی .نق شدهاس

ذکا و خاطر و حتدتت طبتع ،پیوستته عشتق بتاختی و شتاهدبازی

که چون شی ابوسعید داستان او را شنید ،فرمود من ایناانتب رستیدم و از

حال دختر کعب پرسیدم که عارف بودهاس
دلی این اس

یا عاشق؟ گفتند :اشعاری که بر زبتان او اتاری بتود

که در عشق مجازی ایجاد اینقدر سوز و گداز ممکن نیس » (عتوفی ،1930 ،ج:2

.)16
امیری صاحبتدبیر در شهر بل  ،دختری بهنام رابعه دارد .وی را به حارث ،برادرش میسپارد.
حارث نیز در بزرگداش

او کوتاهی نمیکند و حتی در اغلب کارها با او مشورت میکند .حارث،

غالمی ترک و زیباروی بهنام بکتتاش دارد کته خزانتهدار اوست

و پیوستته در قصتر وی زنتدگی

میکند .روزی رابعه او را میبیند و دل به وی میسپارد .بعد از وقایع بیشتمار حتارث از شتنیدن
این خبر ،خواهر خود را در حمام زندانی کرده و دستور قت او را میدهد .از آن طرف هم ،بکتاش
به زندگی برادر رابعه پایان میدهد و خود نیز ،از غم عشق خودکشی میکنتد (اشترفزاده:1382 ،
.)22
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اامی -شاعر و عارف قرن نهم و خاتمالشعرای پارسیگتوی -در کتتاب هفت اورنت

ختود،

داستان «سالمان و ابسال» را به نظم درآوردهاس  .درواقع این داستان قصهای رمزی است

کته در

قرن سوم هجری بهدس

حنینبناسحا از یونانی به عربی ترامه شدهاست

 .)98این داستان رمزی ،فلسفی و عاشتقانه است

(روضتاتیان:1388 ،

و درونمایتۀ عرفتانی دارد .شتهریاری در یونتان

زندگی میکند که همسر و فرزند ندارد ،ولی از حضور حکیمی دانا و فرزانه بهره میبَرد .حکیم به
او میگوید که نطفهاش را در محلی از رحم پرورش دهد.
نطفةةب بةة شةةتوا اص بةةلشا

ةةا

ر محلةةةة حةةةةا رحةةةة

را

ا

(ذوالفقاری)426 :1394 ،

نطفه رشد میکند و دایهای اوان و زیبا را برای پرورش او میگمارند تا اینکه ستالمان (پستر
شاه) و ابسال (دایه) با تفاوت سنی بسیار ،عاشق هم میشوند و با تحم سختیها ،پدر ایتن دو را
از هم ادا میکند .ابسال در آتش میسوزد و حکیم راه چاره میاوید و صورت مثتالی از ابستال
میسازد تا تسکین درد سالمان باشد و بعد آن صورت را نابود میکند و کمکم از زهره ستخن بته
میان میآورد تا اینکه سالمان عشق خود را به زهره منتق میکنتد و درنهایت  ،بتا رضتای

پتدر،

پادشاهی به سالمان منتق میشود (اشرفزاده.)22 :1382 ،
این دو داستان انبههای رمزی و عرفانی زیادی دارند کته در اتای ختود قابت بحتا است .
اگرچه که در داستان اول« ،رابعه و بکتاش» عشق عذری دارند و به هم نمیرسند و دختر پادشتاه،
عاشق غالم میشود؛ ولی در «سالمان و ابسال» ،دایه عاشق پستر پادشتاه متیشتود و ستخ

او را

گرفتار خود میکند.
 -1-1بیان مسأله و سؤاالا تحقیق
از آنجایی که عشق ،شالوده و اساس ادبیات غنایی اس

و مهارت سرایندگان در بیان دقیق هنتری

و ارائۀ تصویرهای ناب عاشقانه یکی از موضوعات مورد تواه در حوزۀ ادبیات بهشتمار متیآیتد؛
مقایسۀ منظومههای عاشقانۀ «رابعه و بکتاش» عطار و «سالمان و ابسال» اامی و تبیین و توصتیف
دقیق عشق و همچنین منش شخصی ها و تأثیر آن بر مخاطب ،بهعنوان مسألۀ اصلی این پتژوهش
مورد تواه نویسندگان قرار گرفتهاست  .همچنتین ،مقایسته و تطبیتق ویژگتیهتای داستتانهتای
هممضمون و تحلی محتوای آنها و بیان شیوۀ توصیف عشق در منظومتههتای عاشتقانه اتامی و
عطار و مقایسۀ کارکردهای ادبی آن دو نیز موردنظر بودهاس

و اینکه -1 :شیوۀ توصیف عشتق در
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منظومههای عاشقانۀ اامی و عطار در پیشبُرد روند داستان چه تأثیری داشتهاس ؟  -2تفاوتهتا و
شباه هتای منظومتۀ «رابعته و بکتتاش» عطتار و «ستالمان و ابستال» اتامی در شتیوۀ توصتیف
شخصی های اصلی و فرعی و همچنین ،فضای عاشقانۀ داستان چگونه اس ؟
 -1-2روش تحقیق
این پتژوهش بتر آن است

کته رویکردهتای غنتایی دو شتاعر بتزر  ،یعنتی عطتار نیشتابوری و

عبدالرحمن اامی را در سرایش دو داستان «رابعه و بکتاش» و «سالمان و ابسال» با شیوۀ توصیفی
و تحلی محتوا بیان کند و همچنین ،به تبیین ظراف های دو داستان و تحلی شیوۀ حکای پردازی
در منظومههای «رابعه و بکتاش» و «سالمان و ابسال» با رویکرد مقایسهای بپردازد .نویستندگان در
این پژوهش ،ابتدا الوههای غنتایی دو داستتان را بیتان کتردهانتد و ستپس بته ذکتر تفتاوتهتا و
شباه های دو داستان پرداختهاند.
 -1-3پی ینب تحقیق
در باب مقایسۀ منظومههای «رابعه و بکتاش» عطار و «سالمان و ابسال» اتامی پیشتینهای مواتود
نیس  ،ولی پژوهشهایی در باب بررسی آثار اامی و عطار انجام گرفتهاس ؛ ازاملته :طغیتانی و
آرامیده ( )1389در مقالۀ «تأملی در سالمان و ابسال اامی» که در آن به مقایسۀ مختصر «سالمان و
ابسال»ها و همچنین ،مقابله با داستانهایی نظیر شتاه و کنیتزک مثنتوی و نیتز ریشتهیتابی داستتان
«سالمان و ابسال» اقدام شدهاس  .واحددوس

( )1381به بحتا در بتاب رویکردهتای فلستفی،

عرفانی و روانشناختی «سالمان و ابسال» اامی پرداخته و آن را داستانی تمثیلی دانستهاس  .امتین
( )1382در مقالۀ «سالمان و ابسال ،اسطورۀ یونانی در منابع ایرانی» که واژۀ ستالمان را برگرفتته از
شلمانو ( (shalmanouبهعنوان واژۀ آرامی (سریانی کهن) ،برگرفته از نام خدای سلمان ) )sulmanیتا
سلیمان ) (solomanدانسته و به نق روایتات یونتانی از ترامتۀ حنتینبتناستحا پرداختتهاست .
روضاتیان ( )1388در مقالۀ «رمزگشتایی قصتۀ ستالمان و ابستال حنتینبتناستحا بتا تواته بته
کهنالگوهای یون » به تبیین رمزهای آن پرداخته و با تواه به اص داستان که یونانی اس  ،تتأثیر
اندیشههای هندی را در آن محتم و کهنالگتوی یونت

را در تحلیت رمزهتای ایتن قصته متؤثر

دانستهاس  .اعفری ( )1396در مقالهای به بیان رمزی عطار نیشابوری در شترح نکتات و دقتائق
عرفانی داستان «رابعه و بکتاش» پرداخته و معتقد اس

کته داستتان عارفانته و عاشتقانۀ «رابعته و

بکتاش» تماماً تفسیر و تصویر روح اس  .قدیری یگانه ( )1389با مقالۀ «بررسی دو ستب

فکتری
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کرده و معتقد اس
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فکری ،تقسیمبندی کلی و اانمایههای عقیدتی اشاره

عاشق و معشو در اهان باقی به وص و پیوند یکتدیگر متیرستند .در بتاب

مقایسۀ منظومههای غنایی ،بساک ( )1395خسترو و شتیرین نظتامی را بتا وامتق و عتذرای میترزا
محمدصاد نامی مقایسه کرده و ساخ

منسجمتتر ،زیبتاتر و پختتهتتر منظومتۀ نظتامی را نشتان

دادهاس  .رضایی اردانی ( )1387در مقالۀ «نقد تحلیلتی -تطبیقتی منظومتۀ «خسترو و شتیرین» و
«لیلی و مجنون» نظامی گنجوی» ،به اهمی
سب

و نقش نظامی در تاری داستانسترایی ادب فارستی و

و شیوۀ داستانپردازی او پرداختهاس .
در بیشتر مقاالت مورد اشاره ،نویسندگان بته شترح افکتار ،بیتان ستاختار و مقایستۀ روایتات

مختلف داستانها پرداختهاند؛ اما این پژوهش کته بته تبیتین ظرافت هتای دو داستتان و توصتیف
حاالت عشق و شیوۀ حکای پردازی در منظومههتای «رابعته و بکتتاش» و «ستالمان و ابستال» بتا
رویکردی مقایسهای پرداختهاس  ،تحقیقی ادید و نوآورانه محسوب میشود.
و استان

 -2ساختار روای

 -2-1استان «رابعه و بکتاش»
در آثار ادبی ،ساختارهای روایی معانی گوناگونی را به ذهن متبادر میکند .راوی نیز بتهنوبتۀ ختود
ساختارهایی را در اثرش به خدم

میگیرد که از تنو فراوانی برخوردارند و قادرنتد مخاطتب را

تح تأثیر قرار دهند .عطار در الهینامه داستان را با پدر رابعه آغار میکند« :امیری سخ

عالیرای

بودی  »...که این استواری در شرو داستان تأثیری دوچندان بر خواننده میگذارد .پدر رابعته امیتر
و خلیفۀ شهر بل و نامش کعب بود .بسیار خوشبرخورد ،عادل و پاکدین ،بهطوریکته در زمتان
امارت او نهتنها مردم با هم هیچ مشکلی نداشتند و در کنار هم با صلح و صتفا متیزیستتند ،بلکته
گر

و میش نیز از ی
امیةةةری سةةةی

آبشخور آب مینوشیدند.
ةةةال رای بةةةو ی

بةةه ةةدد و ا امیةةری پةةاک یةةن بةةو

کةةه انةةدر حةةد بلیةةا حةةای بةةو ی
کةةةه حةةةد او ملةةةن صا صمةةةین بةةةو
( طار)371 :1392 ،

وی دارای دو فرزند بود؛ ی
عزیزش میداش

وی

دختر بهنام «رابعه» که بسیار زیبا و دلبند بود و مث اان شتیرین

پسر بهنام «حارث» که مث پدرش بسیار خوب و با عدل و انصاف بود.

امیةةةر نیةةةن د را یةةةن پسةةةر بةةةو

کةةه ر خةةوب بةةه ةةال

ر س ة ر بةةو
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کةةةه حةةةد او ملةةةن صا صمةةةین بةةةو
که چةون حةان بةو شةیرین و ایةاش
(ه ان)

 -2-2منظومب «سالمان و ابساد»
اامی نیز داستان را با پدر سالمان که شهریاری مقتدر اس

آغاز میکند« :شهریاری بود در یونتان

زمین  »...این اقتدار و استواری در مطلع داستان خواننده را سخ

مجذوب میکند تا کنجکاو شود

کیس ؟ سپس این عظمت

را درمتییابتد کته پتدر ستالمان

که این اسکندر صاحب تاج و تخ
شهریاری اس

که در یونان زندگی میکند و مث اسکندر صاحب تتاج و تخت

و دارای عتدل و

داد اس :
شةةةتریاری بةةةو

ر یونةةةانصمةةةین

چةةون سةةکندر بةةاحو تةةا و نگةةین

کةار

شةةةد بةةةدان بنیةةةا ملکةةةا اسةةةتوار

خلق را اص دد و حةو ش سةاخ

(حام )25 :1355 ،

شاه ،همسری نداش  ،در عوض حکیمی فرزانه ندیم وی بود که او را از داشتتن همستر منتع
میکرد و بارها و بارها گزینش همسر و گرفتار شهوت زنان شدن را نکوهش کردهبود.
کةةر چةةون انةةا حکةةی نیةةنخةةواه

شةةةتوا صن را نکةةةوها پةةةیا شةةةاه

تةةدبیری بةةدانا کانةةدر ن

مانةةةد حیةةةران اکةةةرا ان ةةةوران

سةةاخ

نطفةةه را ب ة شةةتوا اص بةةلشا

ةةا

ر محلةةةة حةةةةا رحةةةة

را

ا

(ه ان)24 :

تا اینکه نطفه را در اایی غیر از رحم مادر پرورش میدهند و فرزندی بیعیب متولد میشتود
و چون بدون عیب و سالم به دنیا میآید ،نامش را سالمان میگذارند.
چةةون ص هةةر یةةشا سةةالم

یااتنةةد

اص سةةةةةالم

نةةةةةا او ب ةةةةةکااتند
(ه ان)

و استان

 -3ساختار اطف  -احت ا
 -3-1منظومب «رابعه و بکتاش»
در هر داستان ،فضا و رن

ارتباط تنگاتنگی با عنصر توصیف دارد؛ زیترا توصتیف در داستتان بته

ایجاد حال و هوای خاص تواه دارد و این عنصر «عبارت اس

از حال

عاطفیای که بر بخشتی
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اثر ادبی یا سرتاسر آن سایه می افکند» (آبرامز .)19 :1384 ،این فضای عاطفی بهشتدت در

داستان «رابعه و بکتاش» خودنمایی میکند؛ چون هنگام مر
به حارث -پسرش -میسپارد که بهخوبی از وی مراقب

کعب فرامیرسد ،دختترش رابعته را

کند و میگوید که بستیاری از پادشتاهان

وی را از من خواستگاری کردند ،ولی من راضی نشدم.
بةةةدو بسةةةتر

ختةةةر را کةةةه صنتةةةار

ص مةةةن بتةةة یرش و تی ةةةار میةةةدار

کةارش

بسةةةاص و تةةةاصه ةةةر ان روص ةةةارش

ص هر وحتة کةه بایةد سةاخ

( طار)372 :1392 ،

برادر با اان و دل رابعه را بزر

میکند و مث چشم او را عزیز میشمارد.

بةةةهخةةةوب و نیةةةاص و نیةةةننةةةام

چو حةان مة

اشة

خةواهر را رامة
(ه ان)373 :

حارث -برادر رابعه -غالمی زیبا و خوشاندام بهنام بکتاش داش

که خزانهدار او بتود .رابعته

عاشق بکتاش میشود .توصیف عطار از بکتاش یادآور حُسن و زیبایی خیرهکنندۀ یوسف( ) اس .
بةةه نةةا ن مةةاهوش بکتةةاش بةةو ی

نةةةدان تةةةا کسةةة ه تةةةاش بةةةو ی

مثَةةةو بةةةو ی بةةةه صیشةةةای ح ةةةالا

ه ةةةه هنةةةران یةةةاک ار وبةةةالا
(ه ان)

 -3-2منظومب «سالمان و ابساد»
سالمان چون از داشتن مادر محروم بود ،او را به دایتهای متیستپارند؛ دایته ،بستیار زیبتا و نتامش
«ابسال» اس

و حدود بیس

سال دارد.

چةةون نشةةو اص شةةیر مةةا ر بتةةرهمنةةد
لشةةةةری ر نیکةةةةوی مةةةةاه ت ةةةةا

ایةةةةهای کر نةةةةد بتةةةةر او پسةةةةند
سةةاد او اص بیسةة

کةة  ،ابسةةاد نةةا
(حام )24 :1355 ،

 -4غاص

ق ر و استان

 -4-1منظومب «رابعه و بکتاش»
بکتاش قصری پر از گ ها و گیاهان داش  .روزی در ایوان خود نشسته بود که ناگهان رابعه بر بام
قصر آمد و چشمش به بکتاش افتاد .چون زیبایی و مالحت
ارقه زد.

او را دیتد ،عشتقی آتشتین در دل او

پژوهشنامۀ ادب غنایی
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ص سةةر تةةا پةةا وحةةو او ةةد

ةة

که شةو خةواو و بةه روص را او شةد
( طار)375 :1392 ،

 -4-2منظومب «سالمان و ابساد»
دایه با مهربانی فراوان سالمان را بهسوی خود اذب و از او بهخوبی نگهداری کترد و همتین کته
سالمان به سن بلوغ رسید ،پسری بسیار زیبا و دلربا شد که مهرش در دل دایه افتتاد؛ ولتی ابستال
این عشق را پنهان کرد و کوشید تا به هر وسیله او را گرفتار عشق خود کند ،بهطوریکته ستالمان
بسیار شیفته و دلباختۀ وی شد.
شةةاهدی پر ةةوه بةةو ابسةةاد نیةةا
بةةا سةةالمان ةةر

خةةوب سةةاص کةةر

ک ة نةةه ،ص اسةةشاو ح ةةالا هةةی چیةةا
شةةةةیوال حةةةةوالنگری غةةةةاص کةةةةر
(حام )29 :1355 ،

 -5نقا ایه
 -5-1منظومب «رابعه و بکتاش»
عشق بکتاش بهسرع

در دل رابعه اثر کترد و آنچنتان او را تحت تتأثیر قترار داد کته هتر لحظته

واودش را در کنار خود حس میکرد؛ نه شب داش

و نه روز ،خوراک او گریه بود ،بتهگونتهای

که سالمتیش به خطر افتادهبود و هر روز نحیفتر و نحیفتر میشد.
چنةةان بیرةةاره شةةد ن چةةارهسةةاص او

کةةه مةة ن ةةناخ

ه ه شو خةون ا ةان و نوحةه ةر بةو

چو شة عا هةر نفةو سةوص

لةة الن لةةه ص سةة

رنةةم و تی ةةار

سةةر اص پةةای بةةاص او

چنةةان مةةاه بةةه سةةال

ةة

ةر بةو
بی ةةار

( طار)375 :1392 ،

رابعه دایهای داش

که بسیار دلسوز ،کاردان و پرفن بود .با حیله ،چارهگری و نرمی پردۀ شترم

از چهرۀ او برافکند تا اینکه دختر داستان عشق خود را بر غالم آشکار ساخ .
رون پةةةر ه ختةةةر ایةةةهای اشة ة
به بد حیل

اص ن مةه روی رخواسة

ن ةةة مةةةد مرقاةةةر الشتةةةه ن مةةةاه

کةةه ر حیل ة

ةةری سةةرمایهای اش ة

که ای ختةر چةه ااتةا ا بگةو راسة
مگةةةر مةةةد صبةةةان بگ ةةةا نگةةةاه
(ه ان)376 :

آنگاه رابعه راز عشق خود را بر دایه فاش کرد و چارۀ کار را از او پرسید.
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کةةه مةةن بکتةةاش را یةةد اةةالن روص

به صلف و چتةره ،حةانسةوص و دااةروص

ر بةةر

بةر سةةر

چةةو سرمسةةت ربةةاب

اشةة

مةن اص وی چةةون ربةاب

سة

(ه ان)

رابعه آنچنان در عشق بکتاش سرگردان و رنجور شد که گویی سالهاس

او را میشناسد.

 -5-2منظومب «سالمان و ابساد»
در این منظومه دایه میانجی و یاریگر نیس  ،بلکه عاشق اس
طبقاتی نمیتواند به معشو دس

که میداند بهواسطۀ اختالف سنی و

یابد؛ بنابراین با حربۀ مهر و عطوف  ،در دل سالمان برای خود

اایی باز میکند و او را شیفتۀ خود میسازد.
چةةون سةةالمان بةةا ه ةةه حلةة و و ةةار
ر د اص مژ ةةةان او خةةةارش خلیةةةد

کةةةر

ر وی

ةةةوال ابسةةةاد کةةةار

وص ک نةةةد صلةةةف او مةةةارش ایةةةد
(حام )92 :1355 ،

 -6نامه ( اشق به مع وق)
 -6-1منظومب «رابعه و بکتاش»
عشق رازی اس

که هر کسی که گرفتارش میشود ،در مقاب آن سر تسلیم فرود متیآورد .رابعته

نیز در این عشق خود را باخته اس ؛ نامهای خونبار به بکتاش مینویسد و دلدادگی خود را در آن
آشکار میسازد و توسط دایه ،نامه را به بکتاش میرساند.
اال ای غایةةةةو حاجةةةةر کنةةةةای

بةةه پةةیا مةةن نةةهای خةةر کنةةای

و چ ةةةة روشةةةةنای اص تةةةةو ار

لةة ة نیةةةةا شةةةةنای اص تةةةةو ار
( طار)377 :1392 ،

 -6-2منظومب «سالمان و ابساد»
در این منظومه اثری از نامهنگاری نیس ؛ زیرا ابسال و سالمان تفاوت سنی زیادی بتا هتم دارنتد.
ابسال که دایه اس  ،سالمان را در آغوش پرمهرش بزر

کرده و عاشقانه به او دل بسته اس .

 -7تح تأثیر رار راتن مع وق
 -7-1منظومب «رابعه و بکتاش»
وقتی دایه نامه را بهسوی بکتاش بُرد و او را از عشق رابعه باخبر ساخ  ،بتا خوانتدن نامته عالقتۀ
شدیدی بین آن دو ایجاد شد.
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مةةرا اکنةةون چةةه بایةةد کةةر بةة تةةو

چو
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ق مد لا اص غصةه خةون شةد

کةةه نتةةوان بةةر چنةةدین ر بةة تةةو
(ه ان)378 :

آنگاه غالم ،با خواندن هر شعری ،عشقش به امال رابعه بیشتر میشد.
غال نگه بةه هةر شةعری کةه خوانةدی

شةةدی اشةةقتةةر و حیةةران ب انةةدی
(ه ان)379 :

ی

روز که غالم در منزل حارث بود ،دختر را دید و دامن او را گرف .
بدیةةدش نةةا ت بکتةةاش و ب ةةناخ

ری

که

ق بةا نقةا رخةا باخة

ةةةراتا امةةةن ختةةةر بر شةةةف

براا ةةاند سةةتین ،نگةةه بةةدو فةة

چةةةو ر اود مةةةرا یوانةةةه کةةةر ی

چةةةرا ر خةةةر بیگانةةةه کةةةر ی
(ه ةةان)

رابعه بسیار ناراح

شد و دس

وی را از دامن خود ادا کترد و و بکتتاش را بته شتکای

و

گلهگذاری وادار کرد.
 -7-2منظومب «سالمان و ابساد»
بعد از اینکه سالمان عاشق ابسال شد ،هفتهها و ماهها با هم نرد عشق باختند و تمام تواه ستالمان
به ابسال معطوف گش .
یةةةد بةةةر رخسةةةار او خةةةاد سةةةیاه

ةة

اص ن خةةاد سةةیه حةةالا تشةةاه

یةةةد حعةةةد بیقةةةرارش بةةةر ةةة ار

ص رصوی وبةةةةو او شةةةةد بیقةةةةرار

شةةةو ا اص پةةةر ه بةةةرون ور لیةةةن

ر رون اندی ةةةهای مة ة کةةةر نیةةةن
(حام )35 :1355 ،

 -8باخشرشدن اطراایان
 -8-1منظومب «رابعه و بکتاش»
نامههای زیادی بین عاشق و معشو توسط دایه رد و بدل شد و هر روز عشق آن دو نسب بههتم
افزونتر شد .روزی برادر رابعه از عشق خواهرش باخبر شد .در انگی که بین حارث و ستپاهیان
رخ داد ،بکتاش زخمی شد و بالفاصله رابعه در حالی که صورت خود را پوشانده بود تتا شتناخته
نشود ،سوار بر اسب عازم کارزار شد و بکتاش را نجات داد.
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چةةةو روصی چنةةد را بکتةةاش مسةةةاص

ص منروحة بةه حةةاد خةویا شةد بةةاص

یةةن روص

ن ستةةةه بةةةو ن ختةةةر دااةةةروص

بةةه راهة رو ک ة مة راة

( طار)384 :1392 ،

وقتی حال بکتاش بهتر شد ،رودکی (شاعر معروف) روزی از راهی میگذش

کته رابعته نیتز

آنجا بود .رودکی هر شعری گف  ،رابعه فیالبداهه پاس داد .رودکی این اشعار را به نتزد حتارث
برد .وی بسیار ناراح

شد و منتظر فرصتی بود تا خون بکتاش را بریزد.
اص ننةةةا راةةة

چةو شةد بةةر رو کةةة راص شکةةارا

تةةةا شتةةةر بیةةةةارا

ةةوی بت ةةت بةةد دااةةروص

مگةةر شاهانةةةه ح نةةة بةةةو ن روص

چةةه مةة

ص سرمستةةة صبةةةان بگ ةةةا نگةةاه

کةه شةعر ختةةر کعةو سة

ای شةةاه
(ه ان)

 -8-2منظومب «سالمان و ابساد»
وقتی پادشاه از شدت عالقۀ پسرش به دایه باخبر شد و دریاف
به او و حکیم نیس  ،پدر ناراح

شد و درصدد چارهاویی برآمد.

چةةون سةةالمان شةةد حریةةف ابسةةاد را
باصمانةةةد اص خةةةدم

که دیگر سالمان راضی به خدم

بةرف وبلا کةةر ه مةةاه و سةاد را
هةةر و را شةةد د ص هنةةر او و نةةی

شةةةاه و حکةةی

محةةرمةةةان کر نةدشةةةان انةةةةای راص

چةةةون ص حةةةاد او خشةةر حسةةتند بةةةاص

(حام )38 :1355 ،

 -9نصیح کر ن اطراایان
 -9-1منظومب «رابعه و بکتاش»
در زمان پادشاهی حارث ،مردم نسب به عشق و عاشقی بدبین بودند و معموالً سعی میکردنتد یتا
عاشق نشوند یا اگر شدند ،آن را ظاهر نکنند؛ چون بهشدت در معرض تهم

و آزار اطرافیان قرار

میگرفتند.
عشق «رابعه و بکتاش» ،عشقی عذری بود که فقط به ی
عاشقانۀ آنان اسباب رسوایی آنان را فراهم ساخ

دیتدار منتهتی شتد؛ ولتی نامتههتای

و تعصبات قبیلهای سبب شد حتارث بالفاصتله

خواهر خود را در حمام زندانی کند و دستور دهد تا ر

وی را بزنند؛ بنابراین از ترس آبروریزی،

پژوهشنامۀ ادب غنایی
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زندگی خواهر توسط برادر پایان پذیرف  .همچنین بکتاش را در چتاهی افکنتد و او را از رستیدن
به وصال محروم ساخ .
 -9-2منظومب «سالمان و ابساد»
پادشاه با مالحظۀ عشق و عالقۀ شدید این دو نسب بههم ،راهی بهاز نصیح
از این کار بازداش

و تا اایی که میتوانس

شةةاه بةةا وی فةة

ندید و پسترش را

مانع وصال آنان شد.

کةةای حةةان پةةدر

ش ةةةةب بةةةا ااةةةةروص ایةةةوان پةةةدر

تةةرک ایةةةن کةةةر ار کةةن بتةةر خةةدای

ورنةةه خةةواه صیةةن غ ة ااتةةا ن ص پةةای
(حام )38 :1355 ،

بعد از مدتی سالمان تسلیم سخنان پدر شد و در اواب گف :
شةاهةةةةا بنةةةةدال رای تةةةةوا

خةةةاک پةةةای تیةة ارسةةةای تةةةوا

فةة

بارهةةةةا بةةةا خةةةةویا اندی ةةةیدها

ر خالبةةة صیةةةن بةةةال پیریةةدها
(ه ان)36 :

حکیم او را نصیح

کرد و با تأکید بر بیارزشبودن زیباییهای ظتاهری ،وی را از مصتاحب

با زیبارویان برحذر داش :
چ

خةویا اص طلعة

شةاهد بتةوش

شةاهد مکةوش

بیا اص ایةن ر بةحش

(ه ان)38 :

ولی صحب

پدر و حکیم در دل وی اثر نکرد .گویی آن دو خود را از مالمتت

فتتارغ و از بنتتد

ایمتن میدیدند؛ ازاینرو قایقی یافتند و به ازیرهای دور گریختند.
اةةةارا و ای ةةةن ص بنةةةد

بةار خةةو بةةر ساحةةو بحةری اکنةد

اص مالمةةة

کةةر پیةةدا صور ةةة چةةةون مةةةاه نةةةو

بةةةر کنةةةار بحةةةةر اخیةةةةر تیةةةارو
(ه ان)38 :

 -10تح و سیت ها
 -10-1منظومب «رابعه و بکتاش»
عاشق و معشو در راه پرخطر عشق ،سختیها و نامالیمات بسیاری را تحم کردند ،ولی هیچگاه
به وصال هم نرسیدند؛ حتی زمانی که با هم نامهنگاری میکردند و بهواسطۀ دایه ،نامهها را به هتم
میرساندند ،یا حتی زمانی که برادر رابعه از عشق آنها باخبر شدهبود ،دس

از عشق نکشیدند.
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 -10-2منظومب «سالمان و ابساد»
پدر سالمان وقتی دید که وی به نصیح ها گوش نمیدهد و زمانی که آن دو را در حال عتیش و
عشرت در ازیرهای دور دیدهبود ،در آینۀ گیتینما با اادو و سحر ،کاری کرد کته ستالمان دیگتر
نتواند از ابسال بهره بگیرد:
بةةر سالمةةةان ةةوا ه ةة

ةةةاش

تةةا ص ابسالةةا بةةه کلةة بةةاص اش
(حام )114 :1355 ،

سالمان از ناحیۀ پدر و حکیم بسیار دلسرد شدهبود و در صتحرا آتشتی برافروخت

و هتر دو

خود را در آتش انداختند.
ح ب شةد ص ن پ ةته هةةا کةوه بلنةد

ت ةةة

هةر و اص یةدار تةا خةوش شدنةةد

سةة

ر پ تةةةه و کةةةوه اواگةةةند
هةة بگراتةةةه ر تةةا شةةدند
(ه ان)119 :

اادوگریهایی که پادشاه در اام گیتینما کردهبود ،سبب شد که ابسال در آتتش بستوزد؛ امتا
سالمان سالم از آتش خارج شد و به سوگواری ابسال پرداخ .
سةةوخ

ابسةةاد و سةةالمان اص غ ةةا

فةت اینةةن م کةةةو خةةةو پةةیا تةةو

کةةر و ة

خةةویا ،و ةف مةةةات ا

چةةارهحةةوی اص قةةو ورانةةدیا تةةو
(ه ان)120 :

فقدان ابسال ،سالمان را سخ

افسرده کردهبود؛ بنابراین« ،پدر راه چاره میاویتد کته چگونته

پسرش را از غم هجر ابسال نجات دهد .سپس حکیم راه چاره میاوید و صورت مثالی ابستال را
درس

کرده تا چند ساعتی تستکین درد او باشتد» (ذوالفقتاری )468 :1394 ،و بعتد آن تمثتال را

نابود میکند و کمکم از «زهره» سخن به میان متیآورد .بتهتتدری ستالمان از عشتق ابستال روی
برمیگرداند ،گویی عشق او به زهره منتق میشود .درواقع ،پدر چنان زیبا و با آبوتتاب از زهتره
تعریف میکند که مهر زهره در دل سالمان میافتد و همین امر سبب متیشتود کته بعتد از متدتی
بهطورکلی عشق ابسال از ذهن سالمان پاک شود.
چةةون سةةالمان اص غةة ابسةةاد رسةة
شةةةاه یونةةان شتریةةةاران را بیةةةواند

د بةةه مع ةةةوق ه ةةایوناةةاد بسةة
سةرک ةةةان و تةةةا

اران را بیةةةواند

(حام )129 :1355 ،
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اق

 -11-1منظومب «رابعه و بکتاش»
در منظومۀ «رابعه و بکتاش» ،عاشق و معشو هر دو اان میبازند؛ بدینصورت که حارث بترادر
رابعه ،وی را در حمام زندانی میکند و دستور میدهد دالک ر

دس

وی را ببرد و بدین وسیله

رابعه به قت میرسد .بکتاش که در چاه زندانی بود ،بعد از چند روز نجات پیدا میکند .وی ابتتدا
به سراغ حارث -برادر و قات رابعه -میرود و سرش را از تن ادا میکند .سپس بته متزار رابعته
میرود و دشنه را در اگر خود فرومیبرد و اان بته اتانآفترین تستلیم متیکنتد و بته معشتو
میپیوندد.
شةةنه ةةةرا

بةةه خةةةاک ختةةر مةةةد حامةةه بةةرص

یکةة

نشةةةو ش بشةةةةر بةةةر یةةةار یگةانةةةه

بةةةدو پیوسةة

و بةةةر حگةةر ص

و کوتةةةه شةةةد اسةةانه
( طار)387 :1392 ،

 -11-2منظومب «سالمان و ابساد»
در منظومۀ «سالمان و ابسال» ،سالمان توسط حکیم با سحر و اادو نجات پیدا کرد و تستلیم پتدر
شد؛ ولی ابسال در آتش سوخ ؛ بنابراین بترخالف داستتان «رابعته و بکتتاش» ،ابستال در آتتش
میسوزد ،ولی سالمان با اادوگری پدر و حکیم از مر
شةةد نتانةةة وا ةةف ن حةةةاد بةةةو
بةةر مةةرا خوی ةةتن ه ةة

ةةة اش

حتمی نجات پیدا میکند:
ه تةةةا بةةةةر ک ةةتن ابسةةاد بةةةو
سةةوخ

او را و سةةالمان را

اشةة

(حام )50 :1355 ،

 -12منتقوشدن پا شاه
در منظومۀ «سالمان و ابسال» ،پدر اشنی برپا کرد و در این اشن پادشاهی را به ستالمان واگتذار
کرد:
ح ن

نسةان سةاخ

کةا شاهن ةتان

بةو هةر ل کةرکةةا و هةر ل ةةکری
هف

ک ةةور را بةه وی تسلیةة کةةر

نیسةةة

ر طةةة تةواریةةة حتةةان

حةةةاجر ن ح ةةن اص هةةر ک ةةوری
رسةةة ک ةةةةور اریا تعلةةةی کةةةر
(ه ان)65 :
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 -13تفاواها ر و استان
رابعه و بکتاش
ابو استان ری ب رب

سالمان و ابساد
ابو استان ری ب یونان

ار .

رابعه ،شاهاا ه و ختر کعو امیر بل بو .
(برا ر رابعه) بو .

بکتاش غال حار
ا هبو .

پدر سالمان ه سر نداش

و نطفب او ر خةار اص

رح رشد کر .

رابعه بعد اص مرگ پدر به برا رش (حار ) ستر ه
م شو .
رابعه پاکدامن اس .
قا توسط ایه به بکتاش بو .

ار .
ه ةین کةه

باخشر م شو  ،خواهر خو را مناصاا م کند.
رابعه و بکتاش ،رنتای

به ه ن

رسند.

رابعه توسط برا ر ر ح ا ک ته م شو .

بکتاش بسیار ر

ابساد بهبورا مستقی و بدون

ةق ة ری بةا

ق ابساد ناپاک اس .

هی نصیحت وحو ندار و حةار

بکتاش ر راه

ابساد خو ش ایه بو .
سالمان ارتشاط بر رار م کند.

ق رابعه پاک اس .

ر این استان

سالمان برای تربی

به ایه ستر ه م شو .

ابساد خو ش را به سالمان رجه م کند.

رابعه توسط نامه ( ق پنتان ) با بکتةاش رابطةه

هر و بهخاطر

ابساد ،ایه بو .
سالمان پسر شاه بو .

رابعه ر کو ک پدر و مةا ر خةو را اص سة

رابعه ابراص

ار .

ق حاشیهای وحو ندار .
ق خو ک

م کند.

ق پابرحا و واا ار اس .
ق ک ته م شوند.

نصین

پدر ،برای س بر اشتن اص

ق.

سالمان و ابساد ،به ه م رسند.
ابساد توسط خو شان ر تا سوخته م شو .
ر این استان
وحو

ق حاشیهای ( ةق بةه صهةره)

ار .

سالمان بعد اص مرگ ابساد به صهره
سالمان نتای

ب واای را ر

ق م ورص .

ق بهکار م بر .

سالمان پیروص و سةربلند توسةط پةدر بةه پا شةاه
م رسد ،ول ابساد ر راه

ق حان م هد.
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 -14ششاه ها ر و استان
سالمان و ابساد

رابعه و بکتاش
پدر رابعه شاه بل اس .

پدر سالمان شاه یونان اس .

رابعه اشق بکتاش م شو .

ابساد اشق سالمان م شو .

رابعه بسیار صیشاس .

ابساد بسیار صیشاس .

رابعه ر راه
رابعه به

ابساد ر راه

ق حان م باص .

ابساد به

ق واا ار اس .

رابعه توسط برا رش اص بین م رو .

ق حان م

هد.

ق واا ار اس .

ابساد خو را ر تا م سوصاند.

 -15نتینه
«سالمان و ابسال» داستانی رمزی و تمثیلی اس
پادشاه در این داستان ،عق اول اس

که وارد ادبیات عرفانی ایران شدهاس  .منظتور از

که تدبیر همۀ امور هستی به عهدۀ اوس  .سالمان بیواستطۀ

تن و بیرون از رحم و بدون آمیزش ،پای در این عالم میگذارد و حکیم که همان فتی
اس  ،او را بهواود میآورد .منظور از ابسال نیز ،تن شهوتپرس

رحمتانی

اس  .روح و تن به هم متعلتق

هستند و بارها در بند هم گرفتار میشوند .اامی «دریا» را نمادی از شهوت های حیوانی متیدانتد.
«زهره» نیز سمب تعالی و کمال اس .
داستان «رابعه و بکتاش» عطار ،حکای

عشقی پاک ،تمثیلی و رمزآلود است « .رابعته» قهرمتان

اصلی این داستان که دختری عاشق و دلباخته اس  ،نمادی از روح و معشو او «بکتاش» ،رمزی
از نفس آدمی اس  .درمجمو میتوان گف

که عطار از آغاز تا پایتان ایتن داستتان ،بته توصتیف

مراح رستگاری روح -رابعه -و تکام نفس -بکتاش -پرداختهاس .
از مقایسۀ توصیف حاالت عشق در منظومههای عاشقانۀ «رابعه و بکتاش» عطتار و «ستالمان و
ابسال» اامی و با تواه به رمزآلودبودن هر دو داستان میتوان دریاف

که دس یافتن بته کمتاالت

روحی و چشم پوشی از تمایالت شهوانی -با واود دشواریهای بستیار -میستتر است  .در رونتد
داستان درمییابیم که توصیفات با عشق زمینی شرو میشود و بتا مشتکالت آن ماننتدِ هجتران و
فرا و ایثار استمرار مییابد؛ ولی در هر دو داستان ،شیوۀ توصیف عشق کامالً با انبههتای رمتزی
و تمثیلی آن بهعنوان عشقی پاک و آسمانی و نشانههای آن مانند فرا  ،اتدایی ،حرمتان ،دوری از
آلودگی و باالخره مر

عاشق و معشو یا یکی از عشا  ،خاتمه پیدا میکند.
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در این دو داستان شباه های زیادی واود دارد :پدر هر دو شخصی  ،شاهزاده بودنتد؛ یکتی
پادشاه بل و دیگری پادشاه یونان .رابعه و ابسال هر دو به عشق وفادارند .رابعه توسط برادرش از
بین میرود و ابسال خود را در آتش میسوزاند .همچنین تفاوتهایی نیز مشاهده میشود؛ ازامله
اینکه «رابعه و بکتاش» به وصال هم نمیرسند .در داستان رابعه عشق حاشیهای واود ندارد؛ ولتی
در داستان سالمان این نتو عشتق واتود دارد .همچنتین ،قضتاوتهتای نادرست  ،ااسوستی و
خبرچینی دوس
محب

برادر بیفتد و خشم اتایگزین

بکتاش باعا میشود که نامه های آن دو به دس

برادری شود.
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