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  مقايسه تحليلي سالمان و ابسال جامي و شاه و كنيزك مثنوي مولوي
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  دانشگاه اصفهان     
  

  
  مقدمه. 1

هر . مثنوي سالمان و ابسال در بحر رمل مسدس و به نام سلطان يعقوب تركمان سروده شده است               
 بود و مثنـوي  884چند جامي به تاريخ سرودن كتاب اشاره نكرده است اما چون جلوس يعقوب به سال           

ن تـاريخ تقريبـي نظـم ايـن         توا  مي  به نگارش درآمد،   886تحفه االحرار پس از سالمان و ابسال در سال          
 بيت دارد و داسـتان عـشق   1130اين مثنوي حدود    ) 1363: 189حكمت،  . ( دانست 885كتاب را سال    

  . كند  مي را بيان"ابسال"ي او   و دايه"سالمان"شاهزاده رومي 
 عرفاني پيش از خود؛ بخصوص مثنوي مولوي در ضمن داستان اصلي            هاي  ي مثنوي   جامي به شيوه  

داسـتان سـالمان و ابـسال از        . اگوني به نظم درآورده كه با موضوع اصـلي در ارتبـاط اسـت             حكايات گون 
.  يوناني است كه در قرن سوم هجري به كوشش حنين بن اسحاق به زبان عربي برگردانده شـد      هاي  قصه

پس از حنين بن اسحاق، ابن سينا در نمط نهم اشارات ضمن شرح مقامات عرفا، به سالمان و ابسال بـه                     
بـه سـالمان و     ) 581 ،متوفي(پس از ابن سينا از نظر تاريخي ابن طفيل          . ورت رمزي اشاره كرده است    ص

ي او فقط در يك جزء با سالمان و ابسال شـيخ              ابسال در ضمن قصه حي بن يقظان اشاره كرده اما قصه          
  . الرئيس مشابه است

ا به دو صورت نقل كرده كه    در قرن هفتم خواجه نصير طوسي در شرح اشارات ابن سينا، داستان ر            
يكي طبق روايت حنين بن اسحاق است و روايت ديگر را خواجه نصير متناسـب بـا مقـصود ابـن سـينا                       

  ) 1374 :118 سجادي،. (دانسته است
ي سالمان و ابسال را با توجه به روايـت حنـين    سرانجام در قرن نهم جامي براي نخستين بار، قصه  

  .از حكايت شاه و كنيزك مثنوي به نظم فارسي درآوردبن اسحاق و با تأثير پذيرفتن 
شـود، آنگـاه     مـي  مختلف سـالمان و ابـسال اشـاره    هاي  در اين مقاله ابتدا به طور مختصر به روايت        

                                                           
بان و ادبيات فارسي و همكار قطب علمي تحقيق در متون حكمي و عرفاني زر بخشاستاديا ∗  
 زبان وادبيات فارسي و مدير قطب علمي تحقيق در متون حكمي و عرفانيبخش دانشيار  ∗∗
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  آن با داستان شاه و كنيزك بررسـي و تحليـل           هاي  ي سالمان و ابسال جامي با توجه به شباهت          منظومه
  .گردد مي

  
  ان سالمان و ابسال مشهور داستهاي روايت. 2

سالمان و ابسال را براي نخستين بار، حنين بن اسحاق، حكيم، طبيـب و متـرجم معـروف                  ي    قصه
اين قصه به عشق ميان سالمان، شاهزاده يوناني و دايـه           . قرن سوم هجري از يوناني به عربي ترجمه كرد        

دك، اختالفي ميان اين دو قصه چون اين روايت مأخذ جامي بوده و جز در موارد ان         . پردازد  مي اش ابسال 
كنيم و قصه را در جاي خود از سالمان و ابسال جامي نقل              مي وجود ندارد، از ذكر تفصيلي آن خودداري      

  1.خواهيم كرد
اگر قـصه   «: پس از حنين بن اسحاق، ابن سينا در نمط نهم اشارات در مقامات عارفان نوشته است               

تو در  ي     مثلي است براي تو و ابسال مثالي است براي درجه          سالمان و ابسال را شنيدي بدان كه سالمان       
امام فخر رازي كه در قرن ششم شرحي بر     » .پس اگر توان داري رمز آنرا بگشا      . عرفان، اگر اهل آن باشي    

البته فخر رازي چـون بـه اصـل داسـتان           . اشارات نوشته، سالمان و ابسال را چيستان و لغز ناميده است          
  2.ينا به سبب چنين تمثيلي انتقاد كرده استدست نيافته از ابن س

 خواجه نصير طوسي در شرح اشارات بوعلي، دو حكايت با دو روايت مختلف از سـالمان و ابـسال ذكـر                    
خواجه . حكايت اول مطابق داستان حنين بن اسحاق است و تنها در برخي جزئيات با آن تفاوت دارد. كند مي

اما حكايت دوم خواجه نصير كه آنـرا         3.سحاق را تأويل نيز كرده است     نصير، قصه سالمان و ابسال حنين بن ا       
مطابق مقصود ابن سينا دانسته، فقط در نام با روايت حنين بن اسحاق مشترك است و در اصل قصه كـه در                      

  4.آن سالمان و ابسال دو برادر هستند، با حكايت حنين بن اسحاق به كلي متفاوت است
ينا، ابوبكر محمد بن عبدالملك بن طفيل اندلسي در قرن ششم ضمن            از نظر تاريخي پس از ابن س      

حنين بن اسـحاق متفـاوت   ي  كند كه با قصه  ميداستان حي بن يقظان حكايتي از سالمان و ابسال ذكر 
ابن طفيل از نظـر تمثيلـي نيـز بـا           ي    قصه 5.است و با روايت ابن سينا نيز تنها در يك جزء شباهت دارد            

  )1374 :161 سجادي،. (ه نيست قبلي مشابهاي قصه
ز در قرن هفتم هجري، شـرحي بـر سـالمان و ابـسال نوشـت                ياسماعيل ريزي ن   دانشمندي به نام  

شود كه چند تأويـل و تفـسير از يـك داسـتان         اد است كه به ندرت بخت چنان يار و سازگار مي          يان  يشا
 روش اشـراقي نيـست بلكـه    تفسير اسماعيل ريزي بر خالف نظر مصحح كتاب، به      . رمزي در دست باشد   

اي كه شارح در پايان تفسير خود آورده حائز اهميت است و آن               همان تأويل خواجه نصير است؛ اما نكته      
ممتاز رمز ايـن    ي    و حق با اوست زيرا خصيصه     » .اند  برخالف اين، تفسيرهاي ديگر كرده    «: گويد  مي اينكه

شود و هر بـار    و حال وديد و نظر تازه و نو مي گيرد و به اقتضاي ذوق      است كه تفسيرش هرگز پايان نمي     
  )1372 :115 و 112 ستاري،. (نيز نامكرر است
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  سالمان و ابسال جامي. 3
نورالدين عبدالرحمن جامي، معروف ترين شاعر قرن نهم هجـري، مثنـوي سـالمان و ابـسال را در                

 مختلـف ايـن   هاي آنكه روايتبا وجود . سروداي  رمزي، تمثيلي و اسطورهاي  بحر رمل مسدس و به شيوه  
قصه، پيش از جامي رواج داشت اما جامي نخستين شاعري است كه سالمان و ابسال را به نظم كـشيده                    

حنين بن اسحاق به نظم درآمـد، داراي رمـوزي          ي    اين قصه كه با اندكي اختالف بر اساس ترجمه        . است
  .اني استاست كه با توجه به شاه و كنيزك مثنوي مولوي قابل تأويل عرف

در اين منظومه، سالمان پسر پادشاه يونان كه با تدبير مشاور حكيم و زاهـد پادشـاه بـدون وجـود                     
مادر متولد شد به دايه زيباروي خود ابسال دلبستگي بسيار پيدا كرد و اين عالقه در سن بلوغ به عشقي                 

سالمان براي دوري از پند و      . تميان سالمان و ابسال انجاميد كه مورد مالمت و انكار اطرافيان قرار گرف            
دوردست گريخت و پس از مدتي چون پادشاه، رسيدن         اي    مالمت شاه و حكيم به همراه ابسال به جزيره        

سالمان را به تاج و تخت پادشاهي به ترك ابسال مشروط كرد، سالمان آتشي بزرگ برپـا سـاخت و بـه                      
  . ابسال را سوزاند اما به سالمان آسيبي نرساندبه فرمان پادشاه، آتش . همراه ابسال در دل آتش فرو رفت

سالمان به دنبال مرگ ابسال از فراق او آشفته و بي قرار شد و پادشـاه از حكـيم خواسـت كـه بـه       
حكيم براي تسكين سالمان، ابتدا تصويري خيالي از ابسال ظاهر سـاخت و چـون       . كمك سالمان بشتابد  

 را آغاز كرد و در حين تعلـيم، گـاه گـاه بـراي سـالمان از                  سالمان اندكي آرام گرفت، حكيم تعاليم خود      
گفـت و    ميسخن) طرب و نوازندگي در باور ايرانياني  رب النوع عشق نزد يونانيان و ستاره(جمال زهره  

بـدين  . چون در وجود سالمان ميلي نسبت به زهره ايجاد شد، حكيم جمال زهره را براي او آشكار كـرد                  
 از ضمير سالمان محو شد و حب زهره جـاي آنـرا گرفـت كـه بـه دنبـال آن        ترتيب عشق ابسال به كلي    

پـس شـاه جـشني    . سالمان از آلودگي عشق مجازي پاك شد و شايستگي خدمت پادشـاه را پيـدا كـرد         
  .بزرگ برپا ساخت و از تمام كشورها، پادشاهان و لشكريان را براي بيعت با سالمان فرا خواند

  ار ادبي و عرفاني پيش از خودتأثير پذيرفتن جامي از آث. 4
 شـعر پيـشينيان، از جملـه عاليـق ادبـي جـامي در            هاي  گونه تتبع، نظيره سازي و جواب گويي به      

 زيـادي هـست كـه پيـروي و          هـاي   در ديـوان اشـعار او قـصايد و غـزل          . شود  مي شعر محسوب ي    گستره
ني، سعدي، حـافظ و مولـوي     تأثيرپذيري وي را از كسايي مروزي، حسن دهلوي، اميرخسرو، انوري، خاقا          

 بلند نيز به همين گونه به سنايي، نظـامي گنجـوي، اميرخـسرو دهلـوي و     هاي در مثنوي . دهد  مي نشان
جامي با غزليات حافظ آشنايي دقيق داشته و ) 136-135: 1377مايل هروي،  . (مولوي نظر داشته است   

در ميـان عارفـان خراسـان،       . ه است هاي خود به نحوي چشمگير از حافظ پيروي كرد          در بسياري از غزل   
مولـوي در قـرن نهـم هجـري شـهرت           . بيش از همه، مولوي ذهن جامي را به خود معطوف داشته است           

بسياري داشت و مثنوي و ديوان كبير او در ميان نقشبنديه كه ظاهراً جامي نيز در تصوف به ايـن فرقـه       
حتي بزرگان نقشبنديه مانند خواجه محمـد       كه  اي    نسبت داشت، از اهميت زيادي برخوردار بود به گونه        

ظاهراً جامي در كـودكي ديـداري بـا ايـن شـيخ مـشهور داشـته و               . زدند  مي پارسا به ديوان شمس تفأل    
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 تشابه چنين ديداري با مالقات عطار و مولوي نيز  6خواجه محمد پارسا با نظر عنايت به او نگريسته است         
  .جالب توجه است

عرفاني جامي حاكي از آن است كه او مثنـوي و ديـوان غزليـات را بـه                   هاي  مجموعه آثار و نگارش   
هـايي بـه پيـروي از         جامي غزل ). 253 ،همان. (درستي خوانده و از ذهن و زبان مولوي متأثر شده است          

وي از مثنـوي    . غزليات شمس سروده و گاهي ابيات مثنوي مولوي را در ضمن غزل تضمين كرده اسـت               
 او  7يشترين تركيبـات زبـاني را پـس از خمـسه نظـامي از مولـوي گرفتـه اسـت                   تأثير بسيار پذيرفته و ب    

در شروع دفتر دوم سلسله الذهب، نخستين ابيات خود را با توجه به ابيات آغاز مثنوي مولوي                  همچنين
  :سروده است

ــسانه   ــر فـ ــوش بـ ــشنو اي گـ ــشقي  بـ  عـ
 قلــم اينــك چــو نــي بــه لحــن صــرير      

  

ــه    ــم ترانـــ ــرير قلـــ ــشقي  از صـــ  عـــ
ــصه ــشقي  قــ ــي عــ ــدتقرير مــ  ...كنــ

  

  )1366: 185 جامي،( 
 كوتاهي برمي خوريم كه با تأثير پذيرفتن از مثنوي سـروده            هاي   جامي، به حكايت   هاي  در منظومه 

منازعت چهـار   " را با توجه به دو حكايت        "نحوي و عامي و صوفي    "بعنوان مثال، جامي حكايت     . اند  شده
  8. است مثنوي سروده"نحوي و كشتيبان" و "كس جهت انگور

 از جامي در دست است كـه بـا بيـت زيـر شـروع               "رساله النائيه "اي موسوم به      عالوه بر اين، رساله   
  : شود مي

ــم     ــه اي ــي ن ــز ن ــا ج ــائي و م ــز ن ــشق ج  ع
  

ــم     ــه اي ــي ن ــا جــز ن ــائي و م  عــشق جــز ن
  

جامي در اين رساله به صورت منظم و منثور به شـرح دو بيـت نخـست مثنـوي مولـوي پرداختـه                      
  9.است

  

  تأثير پذيرفتن سالمان و ابسال جامي از مثنوي مولوي .4. 1
 مختلف شهرت يافت، تأويل رموز آن نيـز مـورد           هاي  سالمان و ابسال به روايت    ي    از زماني كه قصه   

امام فخر رازي و خواجه نصير طوسـي در شـرح اشـارات ابـوعلي               . توجه برخي از نويسندگان قرار گرفت     
يز در پايان مثنوي سالمان و ابسال، به طور مختصر به رمزگشايي از             سينا به اين امر پرداختند و جامي ن       

 صـوري  هاي كه تاكنون به صورت جدي به آن پرداخته نشده، شباهت    اي    اين قصه اهتمام ورزيد اما نكته     
و معنوي فراواني است كه در قصه سالمان و ابسال با حكايت شاه و كنيزك مثنوي وجـود دارد و بـراي                       

بـه شـباهت    اي    رينولد نيكلسون بدون هيچ توضيحي تنها اشـاره       .  دو قصه راهگشاست   تأويل رمزهاي هر  
 نيـز بـه شـباهت بخـشي از ايـن دو             "حي بن يقظان و سالمان و ابسال      "ميان دو قصه كرده و در كتاب        

  10.داستان اشاره شده است
  ساختار دو داستان. 4. 2

جامي به تبعيـت از مولـوي،       . لوي است ساختار مثنوي سالمان و ابسال و وزن آن مشابه مثنوي مو          
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اصلي، حكايات متنوعي اعم از عاشـقانه،       ي    سالمان و ابسال را در بحر رمل مسدس سروده و البالي قصه           
كند، مستقيماً از مثنوي      مي وي هنگامي كه سبب نظم سالمان و ابسال را بيان         . آورده است ... اخالقي و   

  :برد  مينام
 نــــسبتي دارد بــــه حــــال مــــن قــــوي

 يــــف يــــأتي الــــنظم لــــي و القافيــــهك
 قافيـــــه انديـــــشم و دلـــــدار مـــــن    

  

ــوي     ــوي مولــ ــت از مثنــ ــن دو بيــ  ايــ
 بعــــد مــــا ضــــاعت اصــــول العافيــــه
ــن     ــدار مـ ــز ديـ ــديش جـ ــدم منـ  گويـ

  

  )1373 :142 روشن،(      
تضمين ) 564بيت  (همچنين جامي بيت زير از مثنوي مولوي را در ضمن مثنوي سالمان و ابسال               

  : نموده است
ــتر آن با ــران   خوشـ ــر دلبـ ــه سـ ــد كـ ــران         شـ ــديث ديگــ ــد در حــ ــه آيــ  گفتــ

  

  )338: 1366جامي، (
  موضوع و محتواي دو داستان. 4. 3

شـاه  "از نظـر شخـصيت پـردازي،    . ، موضوع و پايان دو قصه نيز بـه هـم شـباهت دارد   ها  شخصيت
ايي  نقش هدايت و راهنمـ     "حكيم غيبي " همانند   "حكيم يوناني ".  است "پادشاه مثنوي " شبيه   "يوناني

 آرزومند داشتن فرزند بود، پس از تولد سالمان بـه او دلبـستگي              ها  شاه يوناني كه مدت   . را بر عهده دارد   
سـالمان  ي  ابسال شخصيت مـورد عالقـه  . شود  ميپادشاه مثنوي نيز دلبسته كنيزك . كند  مي بسيار پيدا 

  .  كه زرگر محبوب كنيزك مثنوي استگونه هماناست؛ 
است و در هر دو داستان به تدبير شاه و حكيم،           و از پي رنگ      جسماني   موضوع هر دو قصه، عشقي    

عشق معشوق مجازي در دل عاشق از       : پايان دو قصه نيز مشترك است     . شود  مي معشوق جسماني كشته  
معـشوق  ... شـود    مـي نوع عشق دگرگـون گيرد؛ به عبارت ديگر      مي رود و عشق معنوي جاي آنرا       مي بين

و ) 1372 :103 ستاري،(. رود  مي عشق خاكي نيز با محو شدن معشوق از ميان        گردد و     مي خاكي ناپديد 
  .رساند  ميمولوي قصه را با يك رمزگشايي عارفانه به پاياني  سرانجام جامي به شيوه

  رمزها و نمادها در دو داستان. 4. 4
ي    دربـاره   و هم مقاالتي   اند  هم شارحان اين اثر سخن گفته      رمزهاي شاه و كنيزك مثنوي    ي    درباره

انـد     شارحان مثنوي اين حكايت را به صور مختلف تأويل كـرده           11.رمزگشايي اين قصه نوشته شده است     
بـه هـر حـال بـا توجـه بـه       ) 1373 :50 فروزانفر،. (ها مناسبتي با منظور مولوي ندارد  كه برخي از تأويل   

 ميان اين اثـر بـا سـالمان و         هايي  توان شباهت   مي  شاه و كنيزك و نيز تأويل رمزهاي آن،        ي ساختار قصه 
  . ابسال جامي به دست آورد كه در حل رمزهاي هر دو قصه سودمند است

بندد، شاه يونـان نيـز        مي  است، به كنيزك جسم دل     "روح" كه در مثنوي، شاه كه نماد        گونه  همان
م در مثنوي، كنيزك جسم عاشق زرگـر اسـت كـه تجـس            . مند است   به فرزند خود، سالمان، بسيار عالقه     

سالمان نيز به سبب گرفتـاري      . گيرد  نمي ماديات است، به همين دليل به طور كامل در اختيار روح قرار           
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 "حكيم غيبي "شود،    مي وقتي كنيزك از دوري زرگر بيمار     . شود  مي در عشق ابسال از خدمت شاه غافل      
ان و ابسال اسـت و       در سالم  "حكيم يوناني " مثنوي بسيار شبيه     "حكيم غيبي ". پردازد  به مداواي او مي   

. دهد  مي وصال زرگر را  ي    حكيم غيبي به كنيزك وعده    . توانند رمز پيرو راهنماي سلوك باشند       مي هر دو 
آورد و    مـي  حكيم غيبي زرگـر را بـه دربـار        . دهد ابسال را بازگرداند     مي حكيم يوناني هم به سالمان قول     

كند تـا     مي وير ابسال را براي سالمان ظاهر     حكيم يوناني هم تص   . سازد  مي كنيزك را از وصل او برخوردار     
شش ماه كامراني كنيزك با زرگر كه به صحت كامل كنيزك انجاميد، انس گرفتن سالمان               . تسكين يابد 

وقتي كنيزك سالمت خود را بازيافـت، حكـيم غيبـي بـا          . با تصوير خيالي ابسال و آرامش يافتن او است        
اما حكيم  . يمار شود و زيبائيش را كم كم از دست بدهد         دادن شربتي به زرگر سبب شد زرگر ضعيف و ب         

هنگامي كه سالمان آرامش نسبي به دسـت آورده، حكـيم يونـاني             . كند  مي ديگر عمل اي    يوناني به گونه  
هـاي از پـي       عـشق «كند و از آنجا كه عشق سـالمان و ابـسال از همـان                 مي جمال زهره را برايش آشكار    

هاي ظاهري، يا با از بـين         اين عشق . كند  مي است، سالمان با ديدن جمال زهره، ابسال را فراموش        » رنگ
پذيرد، همانند عشق كنيزك به زرگر، يا با ديدن معشوقي زيباتر، معـشوق               مي رفتن جمال معشوق پايان   

  . شود، مانند عشق سالمان به ابسال  مي سپردهقبلي به فراموشي
كنيزك جـسم پـس از   . سالمان و ابسال نيز به حكايت شاه و كنيزك نزديك است     ي    قصهي    نتيجه

ي  سالمان نيز پس از تـصفيه     . گيرد  مي رهايي از دلبستگي به ماديات بطور كامل در اختيار شاه روح قرار           
در هر دو داسـتان يـك اصـل واحـد وجـود      . آيد  ميدشاه دركامل از آلودگي تعلقات دنيوي به خدمت پا   

آيد و به عبارت ديگر عشق        مي رسيدن به چنين جايگاهي تنها با گذشتن از عشق مجازي به دست           : دارد
همچنين ابيات پاياني شاه و كنيزك نه تنها پاسخي بـراي توجيـه             . عشق حقيقي است  ي    مجازي مقدمه 

 بلكه همين ابيات عمل شاه يونان را در سـوختن           12ردن زرگر است  تالش شاه و حكيم غيبي در از بين ب        
  :كند  ميابسال در آتش توجيه

ــرد    ــهوت نكـ ــي شـ ــون از پـ ــاه آن خـ  شـ
 تـــو گمـــان كـــردي كـــه كـــرد آلـــودگي 
 بهــر آن اســت ايــن رياضــت ويــن جفــا     
 تـــــا نبـــــودي كـــــارش الهـــــام الـــــه
 شـــاه بـــود و شـــاه بـــس آگـــاه بـــود     
ــر او  ــود او در قهـــ ــر نديـــــدي ســـ  گـــ

  

ــ    ــا كــــن بــ  دگماني و نبــــردتــــو رهــ
ــالودگي   ــد پـ ــي هلـ ــش كـ ــفا غـ  در صـ
ــا    ــره جفــ ــوره از نقــ ــرآرد كــ ــا بــ  تــ
ــاه    ــه شـ ــده نـ ــودي دراننـ ــگي بـ  او سـ

ــه ا  ــود و خاصـــ ــاص بـــ ــود... خـــ  بـــ
ــو    ــر ج ــق قه ــف مطل ــدي آن لط ــي ش  ك

  

  )1342 :19-20 مولوي، (                  
يـزك  دهد كه جامي در سرودن سالمان و ابسال، به داستان شاه و كن    مي اين داليل به خوبي نشان    

خويش برجسته و آشكار ي  مولوي توجه داشته و كوشيده است تا مفاهيم عرفاني اين قصه را در منظومه
 و او نخـستين     انـد   فلسفي آنرا در نظر داشته    ي    زيرا پيش از جامي شارحان اين داستان غالباً جنبه        . سازد

  .كسي بود كه به تأويل عرفاني اين اثر توجه نشان داد
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   سالمان و ابسالي ولوي از قصه ميتأثير پذير. 5

تواند تأثير پذيرفتن جامي را از شاه و كنيزك مثنـوي تأييـد كنـد، آن                  مي يكي ديگر از داليلي كه    
است كه مولوي نيز به احتمال زياد با اين قصه آشنايي داشته و در سـرودن شـاه و كنيـزك از آن بهـره              

 ادب فارسـي    هـاي    به بيـشتر عاشـق و معـشوق        مولوي در آثارش   البته بايد توجه داشت كه    . گرفته است 
ها براي بيان مقاصد خـود اسـتفاده كـرده اسـت امـا در آثـار او نـامي از                       اشاره و از تلميح به داستان آن      

 مختلفي با اين عنوان بـوده  هاي شايد يكي از داليل اين امر وجود روايت  . شود  نمي سالمان و ابسال ديده   
از سوي  . خواننده يا برداشت نادرست از مطلب را به دنبال داشته باشد          توانست ترديد     مي كه اشاره به آن   

ي   ديگر از حدود قرن پنجم هجري، مخالفت با فلسفه و علوم عقلي در ميـان شـعرا رواج يافـت و نمونـه                      
توانـد    مـي همين امـر نيـز  . خورد  ميبه چشم... حمالت سخت به حكما در آثار غزالي، سنايي، خاقاني و      

 مولوي از پرداختن به داستان سالمان و ابسال باشد كه پيش از او، بيـشتر مـورد توجـه                    دليل خودداري 
تازد و آنرا به باد       فيلسوفان و حكيمان بوده است، زيرا مولوي از جمله كساني است كه خود به فلسفه مي               

، فلـسفي آن درآميختـه بـود      ي    گيرد و به همين خاطر چون نام سالمان و ابـسال بـا صـبغه                مي نكوهش
البته مولـوي در    . آورد  مولوي با وجود تاثير پذيرفتن از اصل داستان، به صراحت نامي از آن به ميان نمي               

 را نيـز تغييـر      هـا   كند بلكه حوادث و شخصيت      نمياي    ها، نه تنها به مأخذ اصلي اشاره        بسياري از حكايت  
  . كند دهد و داستان را متناسب با مقصود خود تنظيم مي مي

كند كه داستان سالمان و ابسال به عنوان يكي   مييني نيز وجود اين احتمال را تقويت     شواهد و قرا  
 ظاهري و رمزي بـسيار ميـان        هاي  بنابراين وجود شباهت  . از مĤخذ قصص و تمثيالت مثنوي مطرح شود       

سالمان و ابسال حنين بن اسـحاق       ي    دهد كه از يك سو قصه       مي شاه و كنيزك و سالمان و ابسال نشان       
كايت شاه و كنيزك مولوي تأثير داشته و از سوي ديگر جامي در سرودن دومين منظومه از هفـت                   در ح 

  .اورنگ خود از ظاهر و رموز هر دو قصه بهره گرفته است
يكي اين كه تاكنون مأخذي قطعي براي حكايـت         : در تأييد اين مطالب دو دليل روشن وجود دارد        

ابن سينا در چهار مقاله ي  ن حكايت را برگرفته از يك قصه شاه و كنيزك معرفي نشده، بلكه بخشي از اي        
 حكايـت را بـه      ي و تلفيـق اجـزا     اند  عطار ذكر كرده  ي    و بخشي ديگر را متأثر از حكايتي در مصيبت نامه         

نحوي كه تقرير حال روح و لزوم رهايي آن از تعلقات جسماني باشد، ابداع خود مولوي و حاكي از قدرت      
  13.اند ازي دانستهقريحه او در قصه پرد

سالمان و ابسال توجـه داشـته و از آن   ي  اما دومين دليل در تقويت اين احتمال كه مولوي به قصه     
 و  14تأثير پذيرفته، وجود حكايت ديگري است در دفتر چهارم مثنوي كه مأخذي نيز براي آن ذكر نشده                

 رك است، هم در ظاهر حكايـت و هـم   از نظر رموز و نتيجه عرفاني با شاه و كنيزك مشت          كه  اينعالوه بر   
  . سالمان و ابسال بسيار نزديك استي  از جهت مفاهيم رمزي آن به قصه

حكايت آن پادشاه زاده كه پادشاهي حقيقي بـه وي رو     «شباهت اين دو قصه از همان عنوان يعني         
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همسري او  پادشاهي پسري جوان و هنرمند داشت و دختري زيباروي و پارسا براي             : مشهود است » نمود
ورزيد با جادو چنان احوال او را تغييـر داد كـه              مي برگزيده بود؛ اما پيرزني جادوگر كه به شاهزاده عشق        

 كـه   ايـن پادشاه با تضرع بسيار به درگاه خداوند، دعا كرد تا           . شاهزاده نيز اسير عشق پيرزن نود ساله شد       
. ل كـردن جـادوي پيـرزن راهنمـايي كـرد          ناگهان مردي وارسته و رباني ظاهر شد و پادشاه را براي باط           

پادشاه عروسي باشكوهي بـراي آنـدو       . سرانجام شاهزاده از بند جادو آزاد شد و نزد دختر پارسا بازگشت           
 ظـاهري و رمـزي ايـن        هـاي   چنانكه پيداست، شـباهت   . برپا ساخت و پيرزن جادوگر از غصه هالك شد        

در رمزگشايي خـود  .  حكايت شاه و كنيزك باشدحكايت، با داستان سالمان و ابسال، شايد حتي بيش از       
  :سالمان و ابسال بسيار هماهنگ استي  مولوي از اين حكايت نيز ابياتي وجود دارد كه با قصه

ــخت ــيسـ ــن ممـــر     مـ ــراق ايـ  آيـــد فـ
ــرا   ــد تـ ــخت آيـ ــش سـ ــراق نقـ ــون فـ  چـ
ــسن ودود    ــس حـ ــك نفـ ــي يـ ــر ببينـ  گـ
 جيفـــه بينـــي بعـــد از آن ايـــن شـــرب را 

 يشهمچـــو شـــهزاده رســـي در يـــار خـــو
  

 پـــس فـــراق آن مقـــر دان ســـخت تـــر   
 تــا چــه ســخت آيــد ز نقاشــش جــدا     
ــود    ــان و وجـ ــي جـ ــش افكنـ ــدر آتـ  انـ
 چــــون ببينــــي كــــر و فــــر قــــرب را
ــويش    ــار خ ــو خ ــا ت ــرون آري زپ ــس ب  پ

  

  )1342 :154 مولوي، (        
  

  نتيجه گيري. 6
، از آثار پيش هر اثر. اند  زنجير به يكديگر پيوسته هاي  آثار ادبي و عرفاني زبان فارسي همچون حلقه       

عطار، نظامي، حـافظ و مولـوي از جملـه        . از خود بهره گرفته و بر آثار پس از خود نيز سايه افكنده است             
جامي كه به   .  بعد كامالً مشهود است    هاي  شاعراني هستند كه ردپاي ذهن و زبان آنان در آثار ادبي دوره           

 از شعراي بزرگ و صاحب      ي تأثير پذير   از صاحب نظران خاتم الشعراي فارسي لقب گرفته، با         يقول برخ 
يكي از اين آثار مثنوي سالمان و ابسال است         . سبك پيش از خود، آثار متنوعي به نگارش درآورده است         

آيد و از سوي ديگر با توجه         مي منظوم اين قصه اثري بديع به شمار      ي    كه از يك سو به عنوان تنها نمونه       
مقايسه اين دو قصه با يكـديگر و        . ر شاه و كنيزك مولوي است     به ساختار ظاهري و مفاهيم رمزي، يادآو      

دهد كه   مينيز وجود حكايت مشابه ديگري در دفتر چهارم مثنوي ما را به سمت اين نتيجه گيري سوق
مولوي نيز با وجود آنكه نامي از سالمان و ابسال در آثارش ذكر نكرده اما بعيد نيست كه در دو حكايـت                      

توان قـصه سـالمان و ابـسال حنـين بـن اسـحاق را                 مي بنابراين.  تأثير پذيرفته باشد   نامبرده از اين قصه   
از طـرف ديگـر، جـامي بـه سـبب آشـنايي             . بعنوان يكي از مĤخذ قصص و تمثيالت مثنوي مطرح نمود         

 عرفاني او تأثير پذيرفته و هـم سـبك شـاعري او را در               هاي  گسترده و عميق با آثار مولوي هم از انديشه        
به همين جهت سالمان و ابسال جامي هم از نظر صوري و ساختاري             . مورد توجه قرار داده است    مثنوي،  

 در دفتـر اول و      "شاه و كنيزك  "و هم از جهت رموز عرفاني با مثنوي مولوي، به خصوص در دو حكايت               
 دادر دفتر چهـارم، نزديكـي فراوانـي پيـ         » حكايت آن پادشاه زاده كه پادشاهي حقيقي به وي رو نمود          «
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سـالمان و  ي  توان رمزهاي موجود در قصه  مي آن،هاي كند و با توجه به رمزهاي اين دو قصه و تأويل          مي
  .ابسال را بصورت عرفاني تأويل و رمزگشايي كرد

  
  ها ادداشتي

 ميـان آن بـا سـالمان و         هـاي    براي آگاهي از روايت سالمان و ابسال حنين بن اسحاق و تفـاوت             .1
زن وعـشق   : عباسي داكـاني،پرويز  : نيز و .1374: 130-135 ي، سيدضياءالدين، سجاد: ابسال جامي، نك  

  .8-21صص ،1373 شهريور ،11شماره  سال اول، ماهنامه ادبيات داستاني، تابو؛
  .1347: 15 ابن سينا، شيخ الرئيس ابوعلي،:  براي تفصيل نك.2
  .1373 :111 وشن، محمد،ر:  براي آگاهي از تأويل خواجه نصير طوسي از سالمان و ابسال نك.3
  )2(شت شماره ياددا:  براي آگاهي بيشتر نك.4
 منظور از روايت ابن سينا، داستاني است كه خواجه نصير طوسي پس از گذشت بيست سـال از                   .5

ه و اين داستان را ابو عبيد جوزجاني در فهرست آثار ابن سينا نقـل كـرده             شرح اشارات به دستش رسيد    
  ).1385 :535 شاهي،ملك : نك. (بوده است

دهد چندان قـانع      مي البته هانري كربن معتقد است تأويلي كه خواجه نصير طوسي از اين داستان            
بـه  .  يوناني گرفتـه شـده اسـت       -بلكه متن مورد نظر او چيزي است كه از محافل هرمسي          . كننده نيست 

ي  هايي از مجموعـه   ا بايد پاره  عقيده كربن، چون اصل يوناني حكايت از بين رفته، اين خالصه باز مانده ر             
هـايي از آن بـه       ديني به زبان يوناني دانست كه اصل آن از بين رفتـه و تكـه               -از ادب فلسفي  اي    گسترده

ابسال در تمثيل ابن سـينا بيـانگر عقـل يـا انـسان              ي    به عقيده كربن چهره   . زبان عربي باقي مانده است    
 :269 -284 شـايگان، : براي آگـاهي بيـشتر نـك      . (ستنوراني است و برادر او سالمان مثال عقل عملي ا         

1373(  
  .1366 :145 .سمرقندي، دولتشاه: براي تفضيل نك. 6
-258 مايـل هـروي، نجيـب،     : براي آگاهي بيشتر از تأثير پذيرفتن جامي از شعراي پيشين نك          . 7

  .1378 :377-450 . و افصح زاد، اعالخان1373 :124-125 .روشن، محمد:  و نيز1377 :136
 و دو حكايـت نـامبرده در مثنـوي، دفتـر اول از بيـت                73-74: سلسله الذهب جامي صص   : نك. 8
  .1377 :257 .مايل هروي، نجيب:  و نيز3681 و دفتر دوم از بيت 2853

 :763 بـراون، : براي آگاهي بيشتر از شرح منظوم و منثور جـامي بـر دو بيـت اول مثنـوي نـك                   . 9
1339.  

كشتن عشق در سالمان تـا  : و ابسال جامي با مثنوي مولوي آمده است        درباره شباهت سالمان     .10
ســجادي، . (ماننــد كــشتن عــشق در مــرد زرگــر در داســتان شــاه و كنيــزك مولــوي اســت اي  انــدازه

 كه در متن مقاله حاضر آمده، برخالف اين عقيده، در نحـوه      گونه  هماناما  ) 1374 :256 سيدضياءالدين،
 35نيكلسون نيز در شرح بيت      . مان با كنيزك مثنوي تفاوت وجود دارد      از بين بردن عشق در وجود سال      
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دهد سـالمان و      مي اين داستان كه به طريق تمثيل صفا يافتن روح از عشق را شرح            : مثنوي نوشته است  
  )1374 :28 نيكلسون،. (آورد  ميابسال جامي را به ياد

مجله دانشكده ادبيـات و علـوم   ... زينوريان، مهدي، بازگو رم : براي تفصيل اين رمزگشايي نك    . 11
تدين، مهـدي، تفـسير و   :  و نيز341-353صص  . 1370، بهار و تابستان     29انساني دانشگاه تهران، سال     

هاي دانشكده ادبيات و علوم انـساني دوره دوم،          مجله مطالعات و پژوهش   . تأويل نخستين داستان مثنوي   
  .1384تابستان . شماره چهل و يكم

ايج ترين انتقادها نسبت به داستان شاه و كنيزك رفتار ظاهراً ظالمانه شـاه و حكـيم                 يكي از ر  . 12
اگر تنها به ظاهر داستان اكتفا شود، آوردن زرگر به دربار و سـپس كـشتن او           . در فريب دادن زرگر است    

  )1370 :341-353 .نوريان، مهدي: براي تفصيل نك. (به هيچ عنوان قابل توجيه نيست
و نيكلـسون   . 1366 :421 و زرين كوب، عبدالحسين،    1362 :3-5 .انفر، بديع الزمان  فروز: نك. 13

  .1374 :1628 رينولدالين، دفتر چهارم،
  .873: ، دفتر چهارم1380. زماني، كريم: نك. 14
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