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معرفی
ا ين ک تاب در مع بد پر شکوه مکا شفه ،جاي گاهی که خداو ند
ما بر آن ا ست که نام خود را در آن ساکن بگردا ند،
جايگاهی پرشکوهتر از دنیای مادی ،همانند بنايی در صهیون
ايستاده است .هرچند اين يک کتاب کوچک است ولی به طريقی
پر شکوه پا يان میيا بد ،آنچنان که ديوار ها و ستونهای غ ني
از سرو لب نان و غنی تر از عاج های درخشان پوشیده در ياقوت
ک بود ،و سر شار از نمو نههای واق عی از عطا يای آ سمانی
روحالقدس ميباشد ،و در اينجاست که ناظر يک آرامش و شادی
ک سانی ه ستیم که م شتاق ا نس يافتن با خا نه خداو ند
میباشند ،در مکانی که جاللش در آن ساکن است.
1
جورج باروس

جایگاه منحصر به فرد کتاب غزل غزلهای سلیمان
در کانون
عنوان « غزل غزل های سلیمان» يک معنی عبرانی دارد و آن
ع بارت از بديعترين سرودهها .تف سیر ي هودی ک تاب م قدس آن
را «ارزشمندترين ،عالیترين ،و نفیس ترين سرودهها» نامیده
استتت .ايتتن ستترودهها را همچنتتین «ستترودههای روحتتانی»
نامیدهاند ،و به طور کلی به عنوان مشکلترين بخش های کتاب
مقدس نامیده میشود.
فرانس دلیچ 2مینويسد:

1- George Burrowes
2- Frans - Delitzech
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«ک تاب غزل غزل های سلیمان مبهم ترین ک تاب در ع هد عت یق
ا ست .ا گر شما ستاینده شعر و ع شق و طبی عت میبا شید ،لذت
بردن از ا ین ک تاب ساده ا ست و لی مف هوم و مع نای ا ین
غزلها چه میباشند؟ مشکل در اینجاست».

برخی از اساتید اين کتاب را گلچینی از غزل های عاشقانه
در قا لب ا ندکی ن مايشگو نه میدان ند و بر خی دي گر «نماي شی
ّج از ز بان تغز لی عا شقانه ».با تو جه به سال ست م کرر
م هی
داستانگونه به عالوه ايجاز به کار رفته که آن را چون يک
نمايشنامه نموده است ،گزينه دوم مناسبتر است.
ولی با اين وجود چه کسی میتواند آن را تفسیر کند؟
در طتتول قتترون و اعمتتار متمتتادی ،ايتتن کتتتاب تفکتترات
خوان ندگان خود را انبا شته ا ست ،در حالی که بر خی از
يهود يان و م سیحیان محتاطا نه از ک نار ا ين ک تاب به ع نوان
يک ک تاب « شهوانی» میگذر ند ،پارهای از مقد سین در طول
تاريخ در صفحات اين کتاب زندگی کردهاند.

IIـ نویسنده
سنت يهودی بر اين عقیده است که سلیمان اين کتاب را در
ايام نوجوانیش و امثال را در اوج جوانیش و جامعه را بعد
از اين که از ا ين ج هان خ سته شده ا ست ،نو شته ا ست .ا ين
ديدگاهی قابل ستايش است .نظر به اينکه نويسندۀ اين کتاب
به ستايش ماد يات پرداخ ته ،ت مور بر ا ين ا ست که سلیمان
ا ين ک تاب را ق بل از اين که هم سران و صیغههای فراوا نی
برای خود گرفته باشد ،به اولین همسرش اختماص داده با شد.
اين تفسیر به هرحال ديدگاه متفاوتی را عرضه میدارد.
ً به سلیمان اشاره شده است
هفت آيه در اين کتاب مستقیما
( 1:1و 5؛  3:7و  9و 11؛  11:1و  .)11اولتتین آيتته احتمتتا ً
ن گارش ا ين ک تاب را به سیلمان ن سبت مید هد .پرداختن به
طبی عت در ا ين ک تاب با عال ئق سلیمان هم خوانی دارد (اول
پادشتتاهان  .)77:3همچنتتین اشتتاره بتته استتبهای شتتاهانه،
کالسکهها و تختروان ها ،نشان دهندۀ منشاء نگارشی آن توسط
سلیمان است .اشارات جغرافیائی حاکی از اين است که تمامی

کتاب ایوب

4

مکان های نام برده شده در قل مرو مت حد پاد شاهی سلیمان
واقع بودهاند.
بدين ترت یب د يل فراوا نی برای پذيرش د يدگاه سنتی در
ا ين مورد و جود دارد و د يدگاهی م خالف با آن ،قانعکن نده
نمیباشد.

IIIـ تاریخ
سلیمان پاد شاه احت ما ً ا ين يک هزار و پن جاه سروده را
(اول پادشاهان  )71:3در طول سلطنت چهتل ستالهاش (931تت971
پیش از میالد) نو شته ا ست .سنتی که میگو يد او ه نوز جوان
بوده و ه نوز ز نان ب سیار ندا شته ا ست ،در ست و جا لب تو جه
است.

IVـ پیشینه و زمینه
تفسیر متداول مفسیرين مسیحی اين است که اين کتاب نشان
دهندۀ عشق مسیح به کلیسايش میباشد .اين تفسیر در بسیاری
از ترج مههای ک تاب م قدس دن بال شده ا ست .برا ساس ا ين
د يدگاه سلیمان ال گوئی از م سیح و شولمیت هم ال گوئی از
کلیسا است .به هر حال آموزگاران محتاط کتاب مقدس به اين
نتی جه ر سیدهاند که چ نین تف سیری منا سب ا ين ک تاب نی ست،
ّ نهفته در خدا بود که
چون که کلیسا از بنیاد عالم يک سر
تا آ مدن ر سو ن و انب یاء ع هد جد يد آ شکار ن شد (روم یان
12 ،15:12؛ افسستتیان  .)9:7مستتیحیان انتتدکی میگوينتتد ايتتن
سرودهها ت موير زي بايی از ع شق م سیح به کلی سا ،ارا ئه
نمیده ند .و لی ا ين يک نظر يه ا ست ،نه يک تف سیر .تف سیر
ّه و قوم ا سرائیل بوده
اول یۀ ا ين ک تاب در حول و حوش ي هو
است.
تف سیر دوم ،ا ين ک تاب را گال يهای از خیا نت در ازدواج
میدا ند .سلیمان با آن ه مه هم سرانش میخوا هد از کن یز
جوانی به نام شولمیت خوا ستگاری ک ند .ا ما او مع شوقی
چو پان دارد که ن سبت به او و فادار ا ست و نمیخوا هد به او
خیا نت ک ند .او ت سلیم وسو سهها و و عده و وع یدهای سلیمان
ته او
تدهها بت
ته دادن وعت
ترون بت
تلیمان شت
تاه ست
تود .هرگت
نمیشت
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مینمايتتد او از معشتتوقش ستتخن میگويتتد .در پايتتان کتتتاب
سرانجام اين دختر جوان به معشوق چوپانش میرسد و در آغوش
او آرا مش میيا بد .ک سانی که چ نین تف سیری را پذيرفتها ند
میگوي ند که ا شاره به خا نه و بار گاه سلیمان زمی نهای ا ست
برای به ت موير ک شیدن چو پان در حا لت رو ستائی خود .ا ين
ت ضاد شديد بین شهر و رو ستا ا ين ا يده را تقويت میکند که
در ا ين نماي شنامه دو شخ میت مرد و جود دارد ،نه يک شخص.
الب ته ا ين تف سیر به دل یل اين که سلیمان را در ن قش دوم
ا ين نماي شنامه تثب یت میک ند ،م تداول نی ست .به هر حال
واقع یت ا ين ا ست که سلیمان يک پولوگامی ست 1بود ،در حالی
که خدا به مردم خود تک همسری را فرمان داده است .البته
ّه و فادار نبود ند و به دن بال
قوم ا سرائیل ن سبت به ي هو
مع شوقهای دي گری رفت ند .قوم ا سرائیل در ا ين سرودهها
داستان زيبای عاشق و معشوق وفادار را میخوانند.
تف سیر سوم شولمیت کن یز را ال گوی قوم باقیما نده و
ايماندار اسرائیل در آينده مینگرد .سلیمان در اين تفسیر
ال گويی از عی سی م سیح خداو ند ا ست و غزل ها ت موير از
متابعتتت عاشتتقانهای استتت کتته باقیمانتتده بنیاستترائیل
ايماندار ،آنگاه که مسیح مملوب را میبینند و چون کسی که
به خاطر تن ها فرز ندش ماتم میگیر ند ،سوگواری میکن ند ،از
آن برختتوردار میشتتوند .ايتتن واقعیتتت کتته ستتلیمان شخمتتی
پولوگامی ست بود ،مانعی برای ال گو شدن آن از خداو ند
نیست .هرچند اين الگو ناکامل است اما اصل يع نی خداوند،
کامل است.
و امّ ا د يدگاه چ هارم که ا مروز ب سیار م تداول ا ست ا ين
ک تاب را ت شويقی برای ع شق واق عی و ناب در پیو ند ازدواج
میداند .با توجه به برداشتی که جهان از سکس بدون ازدو ج
عا شقانه دارد ،ا ين د يدگاه گزي نهای ما ندنی و متنا سب
مندرجات سفر پیدايش  13:1و 1::1ت 13میباشد.

1ت کسی که معتقد بهچندين ازدواج است ومخالف مونوگامیست که
بهيک زن بسنده میکند.
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گذشته از هر ديدگاه ديگری ،ما بر اين باوريم که کتاب
غزل غزل های سلیمان مورد ا ستفاده زوج های ايما ندار در
ازدواج و پیشرفت زندگی زناشوئیشان قرار میگیرد.

گزارش
Iـ عنوان ()1:1
IIـ شولمیت در بارگاه سلیمان در اندیشه چوپان گمشدۀ
مح بوب خود ا ست و با بانوان حرم در مورد او و خودش
صحبت میکند (1:1ـ)8؟
IIIـ سلیمان از شولمیت خواستگاری میکند ،ولی او گوش
به وعدههای سلیمان نمیدهد ( 1:1تا )2:1
IVـ درخواست شولمیت از دختران اورشلیم ()2:1
Vـ خاطرات شولمیت از مالقاتی که با معشوق چوپان خود
دارد (8:1ـ)12
VIـ رؤیای شولمیت از دیدار معشوق (1:1ـ)4
VIIـ تکرار درخواست شولمیت از دختران اورشلیم ()3:1
VIIIـ ورود پرشکوه سلیمان به اورشلیم (2:1ـ)11
 IXـ تالش مجـدد سـلیمان بـرای جلـ نرـر شـولمیت و
مقاومت شولمیت در مقابل افسونهای سلیمان (1:4ـ)2
 Xـ آمدن چوپان جـوان بـه اورشـلیم و درخواسـت از
شولمیت مب نی بر ترک اور شلیم و ز ندگی کردن با او در
خانهاي که در روستا تهیه دیده و اظهار موافقت شولمیت
( 2:4تا )1:3
 XIـ شـولمیت رویـایی میبینـد از آمـدن معشـوق بـه
دیدارش ،اما نمیتواند او را ببیند (1:3ـ)8
 XIIـ شولمیت در حضور زنان حرم زیبایی معشوق خود را
میســتاید ،و آنهــا از او تقادــای دیــدن معشــوق را
مینمایند ( 1:3تا )1:2
 XIIIـ سلیمان بار دیگر به شولمیت ابراز عشق میکنـد
(4:2ـ)11
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XIV

ـ شولمیت نحوۀ آمدن غیرمنترره خود بـه بارگـاه

را برای زنان حرم تعریف میکند (11:2ـ)11
 XVـ آخرین درخواست سـلیمان از شـولمیت و بینتیجـه
بودن درخواست (1:2ـ)11
 XVIـ گفتگوی شولمیت بـا معشـوق چوپـان
بردن
XVII

کـه بـرای

نزد او آمده است ( 11:2تا )1:8
ـ آخرین درخواست شولمیت از دختران اورشلیم (1:8

و )4
 XVIIIـ دو دلداده به روستای خـود میرونـد و پیمـان
و فاداری میبند ند و با شادی با ی کدیگر ز ندگی میکن ند
(3:8ـ)14

Iـ عنوان
غزل غزل ها نو شته شده تو سط سلیمان که می توان آن را به
«در مورد سلیمان» نیز تعبیر نمود.

IIـ شولمیت در بارگاه سلیمان در اندیشه چوپان
گمشدۀ محبوب خود است و با بانوان حرم در مورد
او و خودش صحبت میکند (1:1ـ.)8
1:1ت )3شولمیت در آرزوی بوسهای از محبتوب چوپتان ختويش
است و سپس او را در رؤيا میبیند و به او میگويد محبت تو
از شراب نی کوتر ا ست و بوی خوش مع شوق را با ع طر مقاي سه
میکند و بوی خوش او را دلیل بر محبوبیت او نزد دوشیزگان
میدا ند ،و آرزو میک ند که مح بوبش بیا يد و او را ت ماحب
کرده و با خود ب برد .و اف سوس! سلیمان پاد شاه شولمیت را
علیرغم میل خودش به بارگاه آورده تا او را وارد حرم خود
نما يد .وق تی که دخ تران اور شلیم احسا سات شولمیت را در
مورد معشوقش میستايند ،او نیز قدردانی آنها را میستايد.
 5:1و  )2شولمیت دختر روستايی علیرغم ديگر زنان بارگاه
بی شتر و قت خود را در ز ير آف تاب داغ گذران یده تا از
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تاکستانها نگهبانی کند ،از اين نظر صورت او آفتاب سوخته
و سیه چرده ،اما جمیل است.
 3:1و  )1محبوب شولمیت کجاستت؛ و در کجتا گلـه ختود را
میچراند و در وقت ظهر گله خود را کجا میخواباند؛ شولمیت
میاندي شد که چرا با يد به جای اين که با مح بوبش با شد،
اي نک در بار گاه پاد شاه و مونس دي گران ا ست .دخ تران
اور شلیم به طع نه به او میگوي ند برای يافتن مح بوبش گ له
را دنبال کند تا به او برسد.

IIIـ سلیمان از شولمیت خواستگاری میکند ،ولی
او گوش به وعدههای سلیمان نمیدهد ( 1:1تا )2:1
 9:1و  )1:اينک سلیمان به شتولمیت اظهتار عشتق میکنتد.
زي بائی شولمیت شکوه و عظ مت ا س ارا به فر عون را برای
سلیمان تداعی میک ند .او رخ سار مع شوقه را آرا سته در
جواهرات و گردن مع شوقه را مزين در گردنب ند طال ،در خ یال
خود بسیار جمیل میبیند.
 )11:1و به او وعده میدهد که او را با زنجیرهـای طـال و
حبههای نقره مزين خواهد نمود.
11:1ت )13شولمیت تحت تتثییر ستخنان تملتقآمیز ستلیمان و
پی شنهادات فريب نده او قرار نمیگ یرد .او ف قط در ف کر
محبوب خود میباشد .سلیمان بر تخت پرشکوه خود نشسته است،
در حالی که تنها وسیله آرا يش شولمیت کیسه کوچکی از سنبل
است که به عنوان يادگاری محبوبش نزد خود نگه داشته است.
محبوب او درنظرش مثل خوشه بان در باغهای عین جدی است.
 )15:1دوباره سلیمان بته ستتايش معشتوقهاش میپتردازد و
چشمان او را به چشم کبوتر تشبیه میکند.
 12:1و  )13ولی شولمیت بیتوجه بته ستتايشها و تعريفهتای
سلیمان به فکر دلدار خويش و زيبائی و شیرينی اوست ،و در
عالم رؤ يا مح بوبش از خا نهای که برايش تدارک د يده و از
تیر های خا نه که از سرو آزاد و صنوبر ا ست ،سخن میگو يد.
خا نه ا ين دود لداده دا ستان ،خا نهای شبانی ورو ستايی ا ست،
نه يک بارگاه.
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 )1:1شولمیت به تشريح سادگی و بیآ يشی خويش میپردازد و
خود را به نرگس شارون و سوسن وادیها تشبیه میکند.
 )1:1سلیمان با شنیدن توصیف شتولمیت از ختودش او را در
مقاي سه با دو شیزگان دي گر چون سو سن در م یان خار ها تو صیف
میکند.
 )7:1شولمیت دوباره به روستا باز میگردد و محبتوب ختود
را چون در خت سیبی در م یان درخ تان وح شی جن گل ،تو صیف
میکند ،محبوبی که بودن با او همیشه لذت بخش و همراهی با
او همیشه شیرین است.
3:1ت )2بودن با محبوب مانند بودن در میخانه استت ،و در
لوای م هر او زي ستن آرا مش ميبا شد .با ف کری سر شار از
د يدار مع شوق ،اي نک از مع شوق تقا ضای قرص های ک شم و سی
مینمايد ،باشد که تازه گردد و تقویت شود .چه زيبا می شد
که با معشوق بود و در آغوش او میغنود.

IVـ درخواست شولمیت از دختران اورشلیم ()2:1
سالومه خ طاب به دخ تران اور شلیم ب ند گردان غزل خود را
بر زبان میآورد .ای دختران اورشلیم ،شما را به غزال ها و
آهو های صحرا ق سم میدهم که مح بوب مرا تا خودش نخوا هد
ب یدار نکن ید و بر نینگیزان ید .او نبا يد همان ند سلیمان
با انديشة جسمانی و شهوانی برانگیخته شود .به كالمي ديگر
«ع شق چ یزی نی ست که با اج بار و ت ظاهر به دو ست دا شتن به
دست آيد ،بلکه چیزی است که خود به خود ظاهر شده ،و خود
را با اما نت و فاداری عر ضه میدارد .ا گر بنیا سرائیل ا ين
ّه خیانت نمیکردند».
اصل ساده را پیروی میکردند ،به يهو

Vـ خاطرات شولمیت از مالقاتی که با معشوق
چوپان خود دارد (8:1ـ)12
1:1ت )13اينک شولمیت به ياد ديدار گذشته خود با محبـوب
میاف تد ،وق تی که بر کوه ها میجه ید و بر تل ها میخز ید و
میدو يد تا به او بر سد .مح بوب او مان ند غزال و ب چهآ هو
ج ست و خ یز می کرد .او صدای مح بوبش را شنید که او را با
ما ندن با خودش فرا میخوا ند .شبهای تار يک زم ستانی ت مام
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شده بود و باران ب ند آ مده بود .جلوه های ب هاری آ شکار
ت گل های رنگار نگ ،آواز فاخ ته و در خت انج یر
می شدند
پربار ،شکوفه موها با برگهای لطیف ت معشوق از معشوقهاش
میخوا هد که برخ یزد و به نزد او بیا ید .شايد تثخیری از
جانب معشوقه صورت گرفته است چون که معشوق از او میخواهد
به پ شت پن جره بیا يد تا بتوا ند چ هره خود را به او
بنمایا ند و آواز او را ب شنود .تا ا ين لح ظه مع شوقه در
ن ظر مع شوق مان ند ک بوتری در شکاف صخرهها و در ستر سنگها
از او پنهان بوده است.
 )15:1ولی وقتی بترادران او بته او و همراهتانش دستتور
میدهند که شغالهای کوچک را که تاکستانها را خراب میکنند
برای ما بگیرید زیرا که تاکستانهای ما را گل آورده است،
امکان هرگونه ديداری منتفی میشود.
 12:1و  )13در اوج نومیدی شولمیت خود را با ايتن حقیقتت
که او و مع شوق چو پانش به ي کديگر تع لق دار ند ،د لداری
میده ند .ب نابراين به او میگو يد «دو باره ،آن گاه که ن سیم
ع مرگاهان میوزد و سایهها میر یزد به سرعت مان ند غزال یا
ب چه آ هو بر کوه های باتر برج سته و بر گردد ( يا موا نع
جدائیشان ت کوهی که بینشان فاصله انداخته است).

VIـ رؤیای شولمیت از دیدار معشوق (1:1ـ)4
اي نک شولمیت از رؤ يايی سخن میگو يد که و عده د يداری با
معشوقش داشته است .يک ش که او را میطلبد ،اما نمیيابد،
به شهر میرود و در شوارع و کوچهها به دنبال او می گردد و
ن شان مع شوق را از ک شیکچیان شهر میگ یرد .بالفا صله ب عد از
آن او را میيابد و به آغوش میگیرد و به خانۀ خود میبرد.

VIIـ تکرار درخواست شولمیت از دختران اورشلیم
()3:1
و اينک بند گردان غزل را شولمیت ،بر زبان میآورد« :ای
دختران اورشلیم»...
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VIIIـ ورود پرشکوه سلیمان به اورشلیم (2:1ـ)11
صحنه عوض می شود .اي نک ما ناظر رژه رن گین و پر شکوه
سلیمان و همراهانش هستیم که وارد اورشلیم می شوند .سؤالی
که مطرح می شود اين است « :چه کسی میتواند در مقابل چنان
پاد شاه پر شکوهی ،مقاو مت نما يد؟» و پا سخ منا سب اين ست که
« شولمیت میتوا ند!» او به مح بوب خود و فادار ا ست و جز
صدای معشوق خود هیچ صدائی را نمیشنود.
ناظرانی که در طول م سیر حر کت پاد شاه اي ستادهاند با
تر سی آمیخ ته به اح ترام ورود پاد شاه را چون ستون دود و
ّو عود ،مینگر ند .آن ها ن ظارهگر ت خت سلیمان
مع طر به مر
ه ستند که تو سط ش مت سرباز کامالً م سلح محاف ظت می شود.
ستونهای اين تخت روان از نقره و سقف از طال و کرسیاش از
ار غوان و کفپو شش فر شی باف ته شده به د ست دخ تران اور شلیم
میباشد .اهالی صهیون همگی جمع شدهاند تا نسبت به سلیمان
پاد شاه که تاج ا هدائی مادرش را در روز عرو سی  ،بر سر
نهاده است ،ادای احترام نمايند.

 IXـ تالش مجدد سلیمان برای جل نرر شولمیت و
مقاومت شولمیت در مقابل افسونهای سلیمان
(1:4ـ)2
1:3ت )5برخی بر اين عقیدهاند که سخنگوی سه فمل اول غزل
غزل ها ،سلیمان ا ست و بر خی ن یز میگوي ند شبان ا ست .ما
براين عقیدهايم که اين سخنان از ناحیه مرد زن بارهای چون
سلیمان است که به اورشلیم باز گشته است و تالش ديگری در
جهت جلب نظر شولمیت به عمل میآورد.
بدين ترت یب به تو صیف زيبايی های شولمیت می پردازد و
چ شمان او را از پ شت بر قع به چ شمان ک بوتر ،مو های را به
گ لهای بز که بر کوه جل عاد خوابیدها ند و نور آف تاب بر
آنهتتا میتابتتد و دنــدانهای درخشتتان و ستتفید او را بتته
گو سفندانی که پ شم آن ها چ یده و ش سته شده ،و ن ظم و
آرا ستگی آن ها را به دو بره دوق لو که در ک نار ي کديگر
آرامیدها ند و ل های او را به ر شتۀ قر مز و د هان او را
جمیل و شقیقه او را در پشت برقع به پارۀ انار و گردن او
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را به برج داود ت نماد قدرت و عظمت ت و دو پستان او را
ت توصیف کرده
به دو بره آهو ت نماد ظرافت و زيبائی
است.
 )2:3شولمیت به سلیمان فرصت میدهد که همچنان به توصتیف
زي بايیاش ب پردازد و ن شان مید هد که فر يب اف سونهای او را
نخوا هد خورد و همچ نان در انت ظار پیو ستن به مح بوب خويش
است .آنگاه که نسیم روز بوزد و سایهها بگریزد به کوه مر
ّ
و به تل کندر خواهد رفت و به معشوق شبانش خواهد پیوست.

 Xـ آمدن چوپان جوان به اورشلیم و درخواست
از شولمیت مبنی بر ترک اورشلیم و زندگی کردن
با او در خانهاي که در روستا تهیه دیده و
اظهار موافقت شولمیت ( 2:4تا )1:3
3:3ت )15اينک شبان بته صتحنه وارد میشتود و از نتامزدش
تقا ضا میک ند با او به لب نان بیا يد و در ضمن زي بائی،
ع شق ،ل ها ،بوی ع طر جا مهها و نجا بت او را می ستايد و او
َفَل (چ شمه پرآب) و باغی ب سته که مح مول آن
مق
را به چ شمه ّ
میوههای ناب و ادويهجات خوش بو است ،تشبیه میکند.
 )12:2در يک زبان تغزلی معشوقه از معشوق میخواهد که با
باغ خودش بیايد.
 )1:5اينک شبان دعوت شولمت را میپذيرد و به او میگويتد
که به باغ خواهد آمد ،تا میوه های نفیسه باغ او را بچیند
و از شانه عسل در باغ او بخورد و شراب و شیر بنوشد.

 XIـ رویای شولمیت از آمدن معشوق به دیدارش،
و محروم شدن از دیدار او به علت خواب زدگی
1:5ت )3اينك دوشیزه به بیتان رؤيتائی میپتردازد کته او
صدای کوب یدن در را می شنود و مع شوقش میگو يد در را به
رو يش بگ شايد .ا ما او که قبالً ا ستحمام کرده و مو هايش از
شبنم ش پر ا ست و خواب زده شده ا ست ،می شتابد که در را
بگ شايد ،بل ند می شود و روی گردان یده به سوی در میرود که
ّ ا ست به د سته ق فل
آن را بگ شايد .د ستانش که مع طر به مر
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میرسد و در را میگشايد ،اما محبوبش روی گردانیده و رفته
ا ست .به دن بال او می گردد و او را صدا میز ند و لی جوابی
از سوی مع شوق نمیآ يد .ک شیکچ یان شهر او را د ستگیر و
مجروح کرده و برقع از سر او بر میدارند.
 )1:5او در اندوه عمیق خويش ،بار ديگر دختران اورشـلیم
را د عوت میک ند ا گر مع شوقش را بیاب ند ،به او بگوي ند که
شولمیت هنوز هم او را مانند گذشتهها دوست دارد.

 XIIـ شولمیت در حضور زنان حرم زیبایی معشوق
خود را میستاید ،و آنها از او تقادای دیدن
معشوق

را مینمایند ( 1:3تا )1:2

ع شق پا يدار شولمیت به يک شبان ساده ،عال قۀ دخ تران
اور شلیم را بر میانگ یزد .آن ها نمیتوان ند ت مور کن ند که
چگو نه مم کن ا ست شولمیت به خاطر عال قه به يک جوا نک
رو ستائی پ شت پا به ع شق سلیمان میز ند .ب نابراين از او
میپرسند اين جوانک روستائی چه برتری بر سلیمان دارد؟
1::5ت )12در اينجا فرصتی برای شولمیت به دست میآيتد تتا
به ستايش جاذ بههای ا ندام مع شوق پرداخ ته و بگو يد «او بر
هزار ها افرا شته ا ست ».او با ا ستفاده از ت شبیهات غ نی
تغز لي به تو صیف ر نگ چ هره ،سر ،مو ها ،چ شمان ،رخ ساره،
ل ها ،د ستان ،ا ندام ،ساقها و د هان مع شوق می پردازد و
خال صه اين که مح بوب او مر غوبترین و دوستدا شتنیترين پ سران
است.
ً مشتاق ديدن ايتن
 )1:2در اين وقت دختران اورشلیم واقعا
ا سطورۀ ج مال می شوند و از شولمیت میپر سند ک جا می شود او
را يافت؟
 1:2و  )7دختر جوان از جواب طفره رفتته و پاستخ مبهمتی
میدهد ت او «به باغ خوی  ...فرود شده است ».چرا او چنین
پا سخی داد؟ او از آن مع شوق و مع شوق از آن او بود ،و او
میخواست اين مورد را به دختران اورشلیم يادآوری نمايد!
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 XIIIـ سلیمان بار دیگر به شولمیت ابراز عشق
میکند (4:2ـ)11
دوباره سلیمان وارد صحنه می شود و به شولمیت اظهار عشق
میک ند و در ا ين سخنان از ت شبیهات خاورمیا نهای ا ستفاده
کرده و در مورد زي بائی صورت او داد سخن مید هد .ا ين
سخنان تکرار آنچه هست که در آيات 1:3ت 7بر زبان آورد .در
ف کر او شولمیت از ش صت مل که و ه شتاد مت عه و دو شیزگان
بی شمار ،ستودنیتر ا ست ،و میگو يد «ا ین کی ست که م ثل صبح
میدرخ شد؟ و مان ند ماه جم یل و م ثل آف تاب طاهر و مان ند
لشکر بیدقدار مهی است؟»

 XIVـ شولمیت نحوۀ ورود غیرمنترره خود به
بارگاه را برای زنان حرم تعریف میکند (11:2ـ)11
 11:2و  )11واکنش شولمیت به تعريفهای سلیمان از زيبتائی
خودش مبهم ا ست و شايد من ظورش ا ين با شد که وق تی کال سکه
پاد شاه وارد شد ،او در باغ درخ تان گردو در حال م شاهده
میوه ها و شکوفه آوردن مو بوده ا ست .نق شهها و رؤيا های
شولمیت با تمايل پادشاه به بردن او به بارگاهش ،هم خوانی
نداشت.
 )17:2وقتی که شولمیت ،میرود ،هم سلیمان و هتم دختتران
اور شلیم يا دو ستانش او را د عوت به بازگ شت و م شاهده
زي بائیش مینماي ند ،او میگو يد که ن گاه کردن به يک دخ تر
مع مولی چون او چه فا يدهای دارد .تف سیر آ خرين آ يه م شکل
ا ست :مف هوم «دو ل شگر» که شولمیت بر ز بان میآورد مم کن
ا ست ا شاره به رق می با شد که دو گروه رق مندگان در هم
میپیچند.
XV

ـ

آخرین

درخواست

بینتیجه بودن درخواست

سلیمان

از

شولمیت

و

(1:2ـ)11

1:3ت 9الف) سلیمان بته تحستین پرشتکوهش از شتولمیت بتا
ارا ئه ت مويری کا مل از جاذ بۀ ج سمی و مقاي سه او با شکوه
شهرها و کوه های قلمرو پادشاهیش ح شبون ،بیت ربیم ،دمشق و
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کوه کر مل ،ادا مه مید هد سپس او را در هی ئت يک در خت خر ما
به ت موير میک شد و عال قه خود را در به آ غوش ک شیدن او
ا براز میک ند .وق تی که او در خ یال ا ين ن خل بل ند را در
آ غوش میک شد ،پ ستانهای او را به خو شههای ان گور و ن فس او
را به بوی سیب و بو سههای او را به به ترین شراب ،ت شبیه
میکند.
9:3ت )1:دختر جوان میگويد که اين بهترین شراب نه از آن
سلیمان ،بلکه به محبوب تعلق دارد و محبوبش اين را آگاه
است که به او تعلق دارد.
XVI

ـ

گفتگوی

برای بردن

شولمیت

با

معشوق

چوپان

که

نزد او آمده است ( 11:2تا )1:8

11:3ت )17اينک شبان عاشق وارد اورشلیم شده است و دختترک
مخ تار ا ست که با او به صحرا و د هات برود .او در انت رار
ما ندن با مع شوق در صحرا و راهپی مایی در صبح زود در
تاک ستانها و سرک شی به انگور ها و انار ها ا ست .در آن
منط قه رو ستائی ،جائی که م هر گیاه ها عطراف شانی میکن ند،
او عشق خود را به معشوق و هر نون میوه نفیس را که برای
او چیده است ،عرضه خواهد داشت.
 1:1و  )1شولمیت هنوز سخن میگويتد :ای کتاش او بـرادرش
تران او را
ـد و ديگت
تت او را ببوسـ
تاه میتوانست
تود ،آنگت
میبت
سرزنش نکنند .ای کاش میتوانست او را به خانه مادرش دعوت
می کرد تا با شراب م مزوج و ع صیر ا نار ،از او پذيرائی
مینمود.
XVII

ـ

آخرین

درخواست

شولمیت

از

دختران

اورشلیم ( 1:8و )4
شولمیت ،آن گاه که در رؤ يا خود را در آ غوش مح بوبش
میبیند ،برای آخرين بار از دختران اورشلیم میخواهد خواب
محبوبش را تا زمانی که خودش میخواهد ،آشفته نکنند.
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 XVIIIـ دو دلداده به روستای خود میروند و
پیمان وفاداری میبندند و با شادی با یکدیگر
زندگی میکنند (3:8ـ)14
تلیم
تولمیت را از اورشت
تت شت
تتا برگشت
تردم روست
تف) مت
 5:1الت
م شاهده میکن ند و میپر سند :ا ین کی ست که بر مح بوب خود
تکیه کرده ،از صحرا بر میآید.
 5:1ب) سپس وقتی که دو دلداده وارد میشوند ،شبان جتوان
خا نه دل خواه محبو به خود را که ز یر در خت سی  ،آن جا که
عشق پرشکوهشان جوانه زد ،و آنجا که از مادر زاده شد ،به
او نشان میدهد.
 2:1و  )3شولمیت از محبوب ختود میخواهتد ،عهتد ختود را
تازه ک ند .او با کل مات پر شکوهی که بار ها آن را ن قل قول
کردها ند ،تاک ید میک ند که هیچ کس نمیتوا ند او را از
مح بوبش جدا ک ند و مح بت او ن سبت به مح بوبش م ثل موت
زورآور و خاموش ن شدنی ا ست و ب هائی نمی توان برايش قا ئل
شد.
 1:1و  )1سالها پیش ،آنگاه کته شتولمیت طترح آينتده را
میچ ید ،برادرانش چ نین ت ممیم گرفت ند ا گر او یا بت ک ند
پا کدامن ،عف یف و و فادار ا ست به او جهیز يهای از ن قره
خواه ند داد و لی ا گر نجا بت و ع فاف خود را ن گه ندارد ،او
را در انزوا خواهند نهاد تا ديده نشود.
 1::1و  )11دختر جوان به آنها اطمینان میدهد به اينك که
تا به سن ازدواج ر سیده ا ست تاکنون چون د يواری سخت و
محکم غیرقابل نفوذ بوده است و محبوبش اين را میداند.
بعَل هامون،
او به برادرانش از تاک ستانهای سلیمان در َ
سخن ميگو يد و اين که آن تاک ستانها را ن پذيرفت تا به
تاکستان واقعی خود برسد.
 )11:11بله ،او عالقهای به تاکستتانهای ستلیمان نداشتت،
چون تاک ستان خود را دا شت و او مع شوق جوان شبانش بود.
سلیمان برود و همچ نان به یروت خود بیافزا يد ،شولمیت را
چه باک!
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 )17:1اينک شبان جتوان در حضتور شتاهدان از او تقاضتای
ازدواج میکند و او به تقاضای معشوقش «بله» میگويد.
 )13:1او در يک بیان تمثیلی به محبـوب ختود میگويتد در
ت ماحب او عج له ک ند .ک تاب غزل غزل ها در اين جا به پا يان
میرسد.
در مورد اين کتاب گفته شد:
تأییدیــه عهــد عتیــق از ازدواج تــک همســری در برابــر
نمو نههای خ یره کن نده چندهم سری ،در ک تاب م قدس یا فت
می شودو این کتاب تقادایی است از اسراییل زمانه سلیمان
تا باز گردند به آن الگویی که خداوند از عشق و ازدواج،
ارایه داده است.

