


  ییهاها  غزل غزلغزل غزل

  مانمانییسلسل
SSoonngg  ooff  SSoonnggss 

 

تفسیر کتاب مقدس برای تفسیر کتاب مقدس برای 

  ایماندارانایمانداران
 شتهنو

  ویلیام مک دونالدویلیام مک دونالد
 

www.muhammadanism.org 

July 1, 2011 

Farsi 
 

اين كتاب ِ تفسیري به منظور درك مفاهیم ِ موجود در 

كتاب مقدس به رشته تحرير در آمده است. در شیوهي 

نگارش اين كتاب سعي بر آن بوده است كه از اصول ِ 

صحیح فن تفسیر بهره جسته و ضمن ِ وفادار بودن به 

اصول تفسیرهمچنان متني ساده و روان را ارايه 

كتاب ِ حاضر انتخاب شايسته اي نمايد. بنابراين ، 

خواهد بود براي مطالعات انفرادي و گروهي ِ كتاب 

 مقدس.

 

BBeelliieevveerr’’ss  BBiibbllee  CCoommmmeennttaarryy  
by 

WWiilllliiaamm  MMaaccDDoonnaalldd  
 

This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. 

It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style.  It is a good choice for your personal 

devotions and Bible study.  
 

© 1995 by William MacDonald., Believer’s Bible Commentary,  

Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, pp. 2383.  

http://www.muhammadanism.org/farsi/English/english_default.htm
http://www.muhammadanism.org/farsi/English/english_default.htm


 2 ایوبکتاب 

— All Rights Reserved — 
 

 

 

 فیمعر
ند  که خداو گاهی  شفه، جاي شکوه مکا بد پر تاب در مع ين ک ا

ند،  ساکن بگردا خود را در آن  نام  که  ست  بر آن ا ما 

هیون صتر از دنیای مادی، همانند بنايی در  جايگاهی پرشکوه

ايستاده است. هرچند اين يک کتاب کوچک است ولی به طريقی 

يان می شکوه پا ستون پر ها و  که ديوار بد، آنچنان نيی ها يا  غ

های درخشان پوشیده در ياقوت  تر از عاج غنی و نانبل از سرو

نه شار از نمو بود، و سر سمانی  ک يای آ عی از عطا های واق

شادی و ، و در اينجاست که ناظر يک آرامش باشد مي القدس روح

شتاق ا که م ستیم  سانی ه ند  نسک نه خداو با خا يافتن 

 .باشند، در مکانی که جاللش در آن ساکن است می

جورج باروس 
1

 

 های سلیمان غزلجایگاه منحصر به فرد کتاب غزل 

 در کانون

ی عبرانی دارد و آن معنيک « های سلیمان غزلغزل  »عنوان 

بديع بارت از  سروده ع قدس آن  .ها ترين  تاب م هودی ک سیر ي تف

نامیده « ها ترين سروده ترين، و نفیس ارزشمندترين، عالی»را 

« های روحتتانی ستتروده»نتتین ها را همچ استتت. ايتتن ستتروده

های کتاب  ترين بخش اند، و به طور کلی به عنوان مشکل نامیده

 شود. مقدس نامیده می

چیفرانس دل
2
 نويسد: می 

                                                      

1- George Burrowes 

2- Frans - Delitzech 
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غزل غزل» تاب  سلیمان مبهم ک یق  های  هد عت تاب در ع ترین ک

لذت  ،باشید است. اگر شما ستاینده شعر و عشق و طبیعت می

لی ست و ساده ا تاب  ین ک ین  بردن از ا نای ا هوم و مع مف

 «باشند؟ مشکل در اینجاست. ها چه می غزل

های عاشقانه  برخی از اساتید اين کتاب را گلچینی از غزل

ندکی  لب ا مايشدر قا نه ن گر  می گو خی دي ند و بر شی »دان نماي

هّیج بان م شقانه. از ز لی عا س« تغز به سال جه  ر رکمت با تو

ن را چون يک آه گونه به عالوه ايجاز به کار رفته ک داستان

 تر است. نمايشنامه نموده است، گزينه دوم مناسب

 تواند آن را تفسیر کند؟ ولی با اين وجود چه کسی می

ايتتن کتتتاب تفکتترات  ،در طتتول قتترون و اعمتتار متمتتادی

خی از  که بر حالی  ست، در  شته ا خود را انبا ندگان  خوان

يهوديان و مسیحیان محتاطانه از کنار اين کتاب به عنوان 

تاب ي پاره می« شهوانی»ک ک ند،  طول  گذر سین در  ای از مقد

 اند. تاريخ در صفحات اين کتاب زندگی کرده

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 

ست. ا شته ا ست، نو شده ا سته  هان خ ين ج که از ا ين از اين

ديدگاهی قابل ستايش است. نظر به اينکه نويسندۀ اين کتاب 

تمور بر  اين است که سلیمان  ،رداختهپبه ستايش ماديات 

صیغه سران و  که هم بل از اين تاب را ق ين ک نی  ا های فراوا

شد. بابرای خود گرفته باشد، به اولین همسرش اختماص داده 

 دارد. میاين تفسیر به هرحال ديدگاه متفاوتی را عرضه 

هفت آيه در اين کتاب مستقیمًا به سلیمان اشاره شده است 

(. اولتتین آيتته احتمتتا ً 11و  11:1؛ 11و  9و  3:7 ؛5و  1:1)

سبت می سیلمان ن به  تاب را  ين ک گارش ا به  ن پرداختن  هد.  د

سلیمان هم ئق  با عال تاب  ين ک عت در ا خوانی دارد )اول  طبی

های شتتاهانه،  ب(. همچنتتین اشتتاره بتته استت77:3ادشتتاهان پ

ها، نشان دهندۀ منشاء نگارشی آن توسط  روان ها و تخت کالسکه

اشارات جغرافیائی حاکی از اين است که تمامی سلیمان است. 
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سلیمان  مکان شاهی  حد پاد مرو مت شده در قل برده  نام  های 

 اند. واقع بوده

برای  بدين  نی  يل فراوا یب د  سنتی در ريپذترت يدگاه  ش د

جود مورد و ين  با آن، ا خالف  يدگاهی م نده  قانع دارد و د کن

 باشد. نمی

IIIـ تاریخ 

هزار و  ين يک ما ً ا شاه احت سروده را پسلیمان پاد جاه  ن

 971تت931اش ) ستالههتل ( در طول سلطنت چ71:3دشاهان ا)اول پ

گويد او هنوز جوان  پیش از میالد( نوشته است. سنتی که می

رست و جالب توجه ان بسیار نداشته است، دنبوده و هنوز ز

 است.

IVـ پیشینه و زمینه 

تفسیر متداول مفسیرين مسیحی اين است که اين کتاب نشان 

باشد. اين تفسیر در بسیاری  دهندۀ عشق مسیح به کلیسايش می

مه ين  از ترج ساس ا ست. برا شده ا بال  قدس دن تاب م های ک

سیح و گوئی از م سلیمان ال يدگاه  گوئی از شولمیت  د هم ال

. به هر حال آموزگاران محتاط کتاب مقدس به اين کلیسا است

سیده جه ر ست نتی تاب نی ين ک سب ا سیری منا نین تف که چ  ،اند 

چون که کلیسا از بنیاد عالم يک سّر نهفته در خدا بود که 

یان  شد )روم شکار ن يد آ هد جد یاء ع سو ن و انب مدن ر تا آ

گوينتتد ايتتن  (. مستتیحیان انتتدکی می9:7؛ افسستتیان 12، 15:12

ئه  ودهسر سا، ارا به کلی سیح  شق م بايی از ع موير زي ها ت

سیر  نمی سیر. تف يک تف نه  ست،  يه ا يک نظر ين  لی ا ند. و ده

هّوه و قوم اسرائیل بوده  اولیۀ اين کتاب در حول و حوش ي

 است.

سیر دوم يه ،تف تاب را گال ين ک نت در ازدواج  ا ای از خیا

سرانش می می مه هم با آن ه سلیمان  ند.  هد از کن دا یز خوا

نام  به  شوقی  شولمیتجوانی  ما او مع ند. ا ستگاری ک خوا

خواهد به او  چوپان دارد که نسبت به او وفادار است و نمی

سه سلیم وسو ند. او ت نت ک سلیمان  خیا یدهای  عده و وع ها و و

ها بتته او  شتتود. هرگتتاه ستتلیمان شتترون بتته دادن وعتتده نمی
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 گويتتد. در پايتتان کتتتاب نمايتتد او از معشتتوقش ستتخن می می

و در آغوش  درس سرانجام اين دختر جوان به معشوق چوپانش می

مش می سیری را پذيرفته او آرا نین تف که چ سانی  بد. ک ند  يا ا

ای است  گويند که اشاره به خانه و بارگاه سلیمان زمینه می

ين  خود. ا ستائی  لت رو پان در حا شیدن چو موير ک به ت برای 

کند که  ويت میتضاد شديد بین شهر و روستا اين ايده را تق

شخص.  يک  نه  جود دارد،  مرد و میت  شنامه دو شخ ين نماي در ا

قش دوم  سلیمان را در ن که  یل اين به دل سیر  ين تف ته ا الب

یت می شنامه تثب ين نماي حال  ا به هر ست.  تداول نی ند، م ک

تسامیلوگواقعیت اين است که سلیمان يک پو
1
، در حالی بود 

داده است. البته  ک همسری را فرمانتکه خدا به مردم خود 

بال  به دن ند و  فادار نبود هّوه و به ي سبت  سرائیل ن قوم ا

شوق سروده مع ين  سرائیل در ا قوم ا ند.  گری رفت ها  های دي

 خوانند. داستان زيبای عاشق و معشوق وفادار را می

سوم  سیر  نده و  شولمیتتف قوم باقیما گوی  یز را ال کن

ر اين تفسیر نگرد. سلیمان د ايماندار اسرائیل در آينده می

ست و غزل ند ا سیح خداو سی م گويی از عی موير از  ال ها ت

استترائیل  ای استتت کتته باقیمانتتده بنی ت عاشتتقانهمتابعتت

بینند و چون کسی که  ايماندار، آنگاه که مسیح مملوب را می

کنند، از  گیرند، سوگواری می به خاطر تنها فرزندش ماتم می

مان شخمتتی شتتوند. ايتتن واقعیتتت کتته ستتلی آن برختتوردار می

ند سپولوگامی شدن آن از خداو گو  برای ال مانعی  بود،  ت 

نی خداوند، يعنیست. هرچند اين الگو ناکامل است اما اصل 

 کامل است.

ين  ست ا تداول ا سیار م مروز ب که ا هارم  يدگاه چ ا د و اّم

ند ازدواج  ناب در پیو عی و  شق واق برای ع شويقی  تاب را ت ک

ان از سکس بدون ازدو ج داند. با توجه به برداشتی که جه می

نه يدگاه گزي ين د شقانه دارد، ا سب  عا ندنی و متنا ای ما

 باشد.  می 13ت1::1و  13:1مندرجات سفر پیدايش 

                                                      

ت که سگامینوچندين ازدواج است ومخالف مو ت کسی که معتقد به1

 کند. يک زن بسنده می به
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 گذشته از هر ديدگاه ديگری، ما بر اين باوريم که کتاب

سلیمان غزلغزل  ستفاده زوج های  ندار در  مورد ا های ايما

 گیرد. ار میشان قر ازدواج و پیشرفت زندگی زناشوئی

 گزارش

I( 1:1ـ عنوان) 

IIدر بارگاه سلیمان در اندیشه چوپان گمشدۀ شولمیت  ـ

خودش  مورد او و  حرم در  بانوان  با  ست و  خود ا بوب  مح

 ؟(8ـ1:1کند ) صحبت می

IIIکند، ولی او گوش  خواستگاری میشولمیت  ـ سلیمان از

 (2:1تا  1:1دهد ) های سلیمان نمی به وعده

IV(2:1از دختران اورشلیم )ولمیت ش ـ درخواست 

Vاز مالقاتی که با معشوق چوپان خود شولمیت  ـ خاطرات

 (12ـ8:1دارد )

VI(4ـ1:1از دیدار معشوق )شولمیت  ـ رؤیای 

VII(3:1از دختران اورشلیم )شولمیت  ـ تکرار درخواست 

VIII( 11ـ2:1ـ ورود پرشکوه سلیمان به اورشلیم) 

IX  و شـولمیت  جلـ  نرـرـ تالش مجـدد سـلیمان بـرای

 (2ـ1:4های سلیمان ) در مقابل افسونشولمیت  مقاومت

X ـ آمدن چوپان جـوان بـه اورشـلیم و درخواسـت  از 

مبنی بر ترک اورشلیم و زندگی کردن با او در شولمیت 

شولمیت  که در روستا تهیه دیده و اظهار موافقت يا خانه

 (1:3تا  2:4)

XI دن معشـوق بـه بینـد از آمـ رویـایی میشـولمیت  ـ

 (8ـ1:3او را ببیند ) دتوان دیدارش، اما نمی

XII در حضور زنان حرم زیبایی معشوق خود را شولمیت  ـ

ــوق  را  می ــدن معش ــای دی ــا از او تقاد ــتاید، و آنه س

 (1:2تا  1:3نمایند ) می

XIII  کنـد  شولمیت ابراز عشق میبه ـ سلیمان بار دیگر

 (11ـ4:2)
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XIV رمنترره خود بـه بارگـاه نحوۀ آمدن غیشولمیت  ـ

 (11ـ11:2کند ) را برای زنان حرم تعریف می

XV نتیجـه  و بیشـولمیت  ـ آخرین درخواست سـلیمان از

 (11ـ1:2بودن درخواست  )

XVI بـا معشـوق چوپـان  کـه بـرای شولمیت  ـ گفتگوی

 (1:8تا  11:2بردن  نزد او آمده است )

XVII 1:8م )از دختران اورشلیشولمیت  ـ آخرین درخواست 

 (4و 

XVIII رونـد و پیمـان  ـ دو دلداده به روستای خـود می

کنند  بندند و با شادی با یکدیگر زندگی می وفاداری می

 (14ـ3:8)

I ـ عنوان 

توان آن را به  که می سلیماننوشته شده توسط  ها غزل غزل

 یز تعبیر نمود.ن« در مورد سلیمان»

IIپان در بارگاه سلیمان در اندیشه چوشولمیت  ـ

گمشدۀ محبوب خود است و با بانوان حرم در مورد 

 (.8ـ1:1کند ) او و خودش صحبت می

از محبتوب چوپتان ختويش  ای بوسهدر آرزوی شولمیت  (3ت1:1

محبت تو گويد  بیند و به او می  است و سپس او را در رؤيا می

مقايسه  عطرو بوی خوش معشوق را با  کوتر استیاز شراب ن

او را دلیل بر محبوبیت او نزد دوشیزگان کند و بوی خوش  می

ند، و آرزو می می ماحب  دا يد و او را ت بوبش بیا که مح ند  ک

را شولمیت  کرده و با خود ببرد. و افسوس! سلیمان پادشاه

علیرغم میل خودش به بارگاه آورده تا او را وارد حرم خود 

سات شلیم احسا تران اور که دخ تی  يد. وق را در شولمیت  نما

 ستايد. ستايند، او نیز قدردانی آنها را می شوقش میمورد مع

دختر روستايی علیرغم ديگر زنان بارگاه شولمیت  (2و  5:1

تا از  یده  تاب داغ گذران ير آف خود را در ز قت  شتر و بی
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 آفتاب سوختهنگهبانی کند، از اين نظر صورت او  ها تاکستان

 است. جمیل، اما سیه چردهو 

ختود را  گلـهاستت؛ و در کجتا کجشولمیت  ( محبوب1و  3:1

 شولمیت خواباند؛ میگله خود را کجا  وقت ظهر درو  چراند می

شد می بوبش با با مح که  جای اين به  يد  چرا با که  شد   ،اندي

گاه  نک در بار تران پاي ست. دخ گران ا مونس دي شاه و  اد

گويند برای يافتن محبوبش گله  اورشلیم به طعنه به او می

 رسد.را دنبال کند تا به او ب

IIIکند، ولی  خواستگاری میشولمیت  ـ سلیمان از

 (2:1تا  1:1دهد ) های سلیمان نمی او گوش به وعده

کنتد.  اظهتار عشتق میشتولمیت  ( اينک سلیمان به:1و  9:1

بائی مت شولمیت  زي عونشکوه و عظ به فر س  ارا برای  ا را 

تداعی مییلس ند. او  مان  سارک سته در  رخ شوقه را آرا مع

طال، در خیال  بند گردنمعشوقه را مزين در  گردنو  جواهرات

 بیند. می جمیلخود بسیار 

و  زنجیرهـای طـالدهد که او را با  ( و به او وعده می11:1

 مزين خواهد نمود. های نقره بهح

آمیز ستلیمان و  تحت تتثییر ستخنان تملتقشولمیت  (13ت11:1

قرار نمی نده او  شنهادات فريب یرد.  پی کر گ قط در ف او ف

باشد. سلیمان بر تخت پرشکوه خود نشسته است،  وب خود میمحب

 بلسنکیسه کوچکی از شولمیت  شيدر حالی که تنها وسیله آرا

است که به عنوان يادگاری محبوبش نزد خود نگه داشته است. 

 های عین جدی است. ان در باغبمثل خوشه محبوب او درنظرش 

ردازد و پت اش می ( دوباره سلیمان بته ستتايش معشتوقه15:1

 کند. ه میتشبی چشم کبوتر هچشمان او را ب

هتای  ها و تعريف توجه بته ستتايش بیشولمیت  ( ولی13و  12:1

سلیمان به فکر دلدار خويش و زيبائی و شیرينی اوست، و در 

نه بوبش از خا يا مح يده و از  عالم رؤ تدارک د برايش  که  ای 

های که از  تیر نه  ست صنوبرو  سرو آزادخا سخن میا يد. گ ،  و

وروستايی است،  نیاای شب خانه ،خانه اين دودلداده داستان

 نه يک بارگاه.
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پردازد و  آ يشی خويش می به تشريح سادگی و بیشولمیت  (1:1

 کند. تشبیه می ها سوسن وادیو  نرگس شارونخود را به 

از ختودش او را در شتولمیت  ( سلیمان با شنیدن توصیف1:1

توصیف  ن سوسن در میان خارهاچومقايسه با دوشیزگان ديگر 

 کند. می

گردد و محبتوب ختود  دوباره به روستا باز میشولمیت  (7:1

چون  یانرا  سیبی در م خت  شی  در تان وح گلدرخ صیف جن ، تو

کند، محبوبی که بودن با او همیشه لذت بخش و همراهی با  می

 است. شیریناو همیشه 

، و در استت میخانه( بودن با محبوب مانند بودن در 2ت3:1

مش  لوای ستن آرا هر او زي ش ميم شار از با کری سر با ف د. 

نک  شوق، اي يدار مع ضای از د شوق تقا شم  قرصمع  سی و  های ک

شد  شود. چه زيبا می تقویتگردد و  تازهنمايد، باشد که  می

 غنود. معشوق بود و در آغوش او می با که

IV(2:1از دختران اورشلیم )شولمیت  ـ درخواست 

ب به دختران اورشلیم بند گردان غزل خود را سالومه خطا

ها و  لا، شما را به غز لیمای دختران اورشآورد.  بر زبان می

می سم  صحرا ق های  هد  آهو خودش نخوا تا  مرا  بوب  که مح دهم 

ید. بر نینگیزان ید و  یدار نکن سلیمان  ب ند  يد همان او نبا

  كالمي ديگرجسمانی و شهوانی برانگیخته شود. به  ةبا انديش

عشق چیزی نیست که با اجبار و تظاهر به دوست داشتن به »

دست آيد، بلکه چیزی است که خود به خود ظاهر شده، و خود 

می ضه  فاداری عر نت و با اما گر ب را  ين  یندارد. ا سرائیل ا ا

 «کردند. کردند، به يهّوه خیانت نمی اصل ساده را پیروی می

Vاز مالقاتی که با معشوق شولمیت  ـ خاطرات

 (12ـ8:1وپان خود دارد )چ

 محبـوببه ياد ديدار گذشته خود با شولمیت  ( اينک13ت1:1

تد می بر  ،اف که  تی  بر  می ها کوهوق ید و  ید ها می تلجه و  خز

ند  می بوب او مان سد. مح به او بر تا  يد  چهو  غزالدو هو ب  آ

یز می ست و خ با  ج که او را  شنید  بوبش را  صدای مح کرد. او 

تمام  زمستانیهای تاريک  خواند. شب یماندن با خودش فرا م
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بود و  بود. جلوه بارانشده  مده  ند آ شکار  ب هاری آ های ب

 درخت انجیرو  آواز فاختههای رنگارنگ،  ند ت گلدش می

اش  های لطیف ت معشوق از معشوقه با برگ موهاپربار، شکوفه 

که  می هد  ید.خوا نزد او بیا به  یزد و  تثخیری از  برخ شايد 

خواهد  صورت گرفته است چون که معشوق از او میجانب معشوقه 

شت  جرهبه پ ند  پن تا بتوا يد  خود را بیا هره   به اوچ

ند شنود. و بنمایا شوقه در  آواز او را ب ظه مع ين لح تا ا

 ها ستر سنگو در  ها کبوتری در شکاف صخرهنظر معشوق مانند 

 از او پنهان بوده است.

هتانش دستتور ( ولی وقتی بترادران او بته او و همرا15:1

کنند  ها را خراب می های کوچک را که تاکستان شغالدهند که  می

، های ما را گل آورده است رید زیرا که تاکستانیبرای ما بگ

 شود. امکان هرگونه ديداری منتفی می

خود را با ايتن حقیقتت شولمیت  ( در اوج نومیدی13و  12:1

لد ند، د لق دار کديگر تع به ي پانش  شوق چو اری که او و مع

یم نسگاه که ندوباره، آ»گويد  دهند. بنابراين به او می می

غزال یا به سرعت مانند  ریزد ها می سایهوزد و  عمرگاهان می

هو چه آ باتر کوه بر ب نع  های  يا موا گردد ) سته و بر برج

 جدائیشان ت کوهی که بینشان فاصله انداخته است(.

VI(4ـ1:1از دیدار معشوق )شولمیت  ـ رؤیای 

گويد که وعده ديداری با  شولمیت از رؤيايی سخن میاينک 

يابد،  طلبد، اما نمی که او را می ش معشوقش داشته است. يک 

گردد و  به دنبال او می ها کوچهو  شوارعرود و در  می شهربه 

گیرد. بالفاصله بعد از  شهر می چیان کشیکنشان معشوق را از 

 برد. خانۀ خود میگیرد و به  يابد و به آغوش می آن او را می

VIIاز دختران اورشلیم شولمیت  ـ تکرار درخواست

(3:1) 

ای »آورد:  و اينک بند گردان غزل را شولمیت، بر زبان می

 «دختران اورشلیم...
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VIII( 11ـ2:1ـ ورود پرشکوه سلیمان به اورشلیم) 

عوض می ناظر  صحنه  ما  نک  شکوه  رژهشود. اي گین و پر رن

شوند. سؤالی  که وارد اورشلیم می سلیمان و همراهانش هستیم

تواند در مقابل چنان  چه کسی می»شود اين است:  که مطرح می

و پاسخ مناسب اينست که « پادشاه پرشکوهی، مقاومت نمايد؟

ند! شولمیت می» جز « توا ست و  فادار ا خود و بوب  به مح او 

 شنود. صدای معشوق خود هیچ صدائی را نمی

کت سیر حر طول م که در  ستاده ناظرانی  شاه اي با  پاد اند 

چون  شاه را  ترام ورود پاد به اح ته  سی آمیخ و  ستون دودتر

طر عبه  مع ظاره ، میدومّرو ها ن ند. آن سلیمانگر  نگر خت   ت

ظت می سلح محاف کامالً م سرباز  مت  سط ش که تو ستند  شود.  ه

از  اش کرسیو  طالاز  سقف و  نقرههای اين تخت روان از  ستون

 دختران اورشلیمبافته شده به دست  پوشش فرشی و کف ارغوان

سلیمان اند تا نسبت به  باشد. اهالی صهیون همگی جمع شده می

شاه مادرش را  تاجکه  پاد هدائی  سی ا سر در روز عرو بر   ،

 نهاده است، ادای احترام نمايند.

IX و شولمیت  ـ تالش مجدد سلیمان برای جل  نرر

های سلیمان  در مقابل افسونشولمیت  مقاومت

 (2ـ1:4)

اند که سخنگوی سه فمل اول غزل  ( برخی بر اين عقیده5ت1:3

یز می ،ها غزل خی ن ست و بر ش سلیمان ا ند  ما بگوي ست.  ان ا

ای چون  باره ايم که اين سخنان از ناحیه مرد زن براين عقیده

سلیمان است که به اورشلیم باز گشته است و تالش ديگری در 

 د.آور یت به عمل میمجهت جلب نظر شول

صیف زيبايی به تو یب  پردازد و  میشولمیت  های بدين ترت

را به موهای  ، چشمان کبوتربه  شت برقعپاو را از  چشمان

له بر  بزای  گ عاکه  بر  خوابیده دکوه جل تاب  نور آف ند و  ا

ــدانتابتتد و  آنهتتا می درخشتتان و ستتفید او را بتته  های دن

سفندانی شم که  گو ستهپ یده و ش ها چ ظم و  شده، آن و ن

کديگر آر نار ي که در ک لو  بره دوق به دو  ها را  ستگی آن ا

ند و  میدهاآر به  های ل ا مزاو را  شتۀ قر هان او را  ر و د

او  گردنو  پارۀ اناربه در پشت برقع او را  شقیقهو  جمیل
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او را  دو پستانو  ت نماد قدرت و عظمتت  برج داودرا به 

ه توصیف کرد ت نماد ظرافت و زيبائیت  دو  بره آهوبه 

 است.

دهد که همچنان به توصتیف  ( شولمیت به سلیمان فرصت می2:3

های او را  دهد که فريب افسون اش بپردازد و نشان می زيبايی

خويش  بوب  به مح ستن  ظار پیو نان در انت خورد و همچ هد  نخوا

کوه مّر به  ها بگریزد سایهو  دزوبروز  منسیاست. آنگاه که 

 وق شبانش خواهد پیوست.خواهد رفت و به معش و به تل کندر 

X   ـ آمدن چوپان جوان به اورشلیم و درخواست

مبنی بر ترک اورشلیم و زندگی کردن شولمیت  از

که در روستا تهیه دیده و  يا با او در خانه

 (1:3تا  2:4)شولمیت  اظهار موافقت

شتود و از نتامزدش  ( اينک شبان بته صتحنه وارد می15ت3:3

ضا می با او  تقا ند  ن بهک بائی،  انلب ضمن زي يد و در  بیا

ستايد و او  ها و نجابت او را می جامه بوی عطر، ها ل عشق، 

لرا به  شمه ّمَقَف که محمول آن  باغی بسته)چشمه پرآب( و  چ

 کند. جات خوش بو است، تشبیه می های ناب و ادويه میوه

خواهد که با  ( در يک زبان تغزلی معشوقه از معشوق می12:2

 .خودش بیايد باغ

گويتد  پذيرد و به او می ( اينک شبان دعوت شولمت را می1:5

باغ او را بچیند  نفیسه های میوهتا  ،که به باغ خواهد آمد

 بنوشد. شیرو شراب در باغ او بخورد و  شانه عسلو از 

XI  ،ـ رویای شولمیت از آمدن معشوق به دیدارش

 خواب زدگی به علتو محروم شدن از دیدار او 

پتردازد کته او  دوشیزه به بیتان رؤيتائی می ك( اين3ت1:5

یدن در را می شوقش می صدای کوب به  شنود و مع يد در را  گو

هايش از  کرده و مو ستحمام  قبالً ا که  ما او  شايد. ا يش بگ رو

شده است، می شبنم ش  ست و خواب زده  شتابد که در را  پر ا

رود که  شود و روی گردانیده به سوی در می بلند می ،بگشايد

به آن  طر  که مع ستانش  شايد. د به  مرّ را بگ ست  فلا سته ق  د
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 رفتهو  روی گردانیدهگشايد، اما محبوبش  رسد و در را می می

بال او می به دن ست.  صدا می ا جوابی  گردد و او را  لی  ند و ز

شوق نمی سوی مع يد.  از  شیکآ شهر ک یان  ستگیر و  چ او را د

 .دارند از سر او بر می برقعکرده و  مجروح

 دختران اورشـلیمو در اندوه عمیق خويش، بار ديگر ( ا1:5

عوت می که  را د ند  به او بگوي ند،  شوقش را بیاب گر مع ند ا ک

 ها دوست دارد. شولمیت هنوز هم او را مانند گذشته

XII در حضور زنان حرم زیبایی معشوق شولمیت  ـ

ستاید، و آنها از او تقادای دیدن  خود را می

 (1:2تا  1:3نمایند ) معشوق  را می

تران  قۀ دخ ساده، عال شبان  يک  به  شولمیت  يدار  شق پا ع

بر می شلیم را  ها نمی اور یزد. آن که  انگ ند  مور کن ند ت توان

نک  يک جوا به  قه  خاطر عال به  شولمیت  ست  کن ا نه مم چگو

سلیمان می شق  به ع پا  شت  ستائی پ نابراين از او  رو ند. ب ز

 دارد؟بر سلیمان  برتریپرسند اين جوانک روستائی چه  می

آيتد تتا  ( در اينجا فرصتی برای شولمیت به دست می12ت5::1

او بر »های اندام معشوق پرداخته و بگويد  به ستايش جاذبه

ست. شته ا ها افرا نی  «هزار شبیهات غ ستفاده از ت با ا او 

ليت هره غز نگ چ صیف ر ساره،  ،سر ،به تو شمان، رخ ها، چ مو

ستان ،ها ل  ندامد ساق، ا هانو ها  ،  شوق می د پردازد و  مع

ترين پسران  داشتنی و دوست ترین مرغوباو  محبوبخالصه اينکه 

 است.

واقعًا مشتاق ديدن ايتن  دختران اورشلیم( در اين وقت 1:2

مال می سطورۀ ج شولمیت می ا سند  شوند و از  جا پر شود او  میک

 را يافت؟

( دختر جوان از جواب طفره رفتته و پاستخ مبهمتی 7و  1:2

چرا او چنین  «اغ خوی ... فرود شده است.به ب»دهد ت او  می

سخی داد؟ او  بود از آنپا شوق از آن او  شوق و مع و او  ،مع

 خواست اين مورد را به دختران اورشلیم يادآوری نمايد! می
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XIII  ـ سلیمان بار دیگر به شولمیت ابراز عشق

 (11ـ4:2کند ) می

 شود و به شولمیت اظهار عشق دوباره سلیمان وارد صحنه می

نه می شبیهات خاورمیا سخنان از ت ين  ند و در ا ستفاده  ک ای ا

صورت بائی  مورد زي سخن می او کرده و در  ين  داد  هد. ا د

بر زبان آورد. در  7ت1:3سخنان تکرار آنچه هست که در آيات 

شولمیت از  کر او  کهف صت مل عهو  ش شتاد مت شیزگان و  ه دو

ستودنیشمار بی ست، و می ، يد  تر ا که »گو ست  ین کی ثل ا ح صبم

ند  می طاهر و مان تاب  ثل آف یل و م ماه جم ند  شد؟ و مان درخ

 «ی  است؟مه دار قدلشکر بی

XIV  ـ شولمیت نحوۀ ورود غیرمنترره خود به

 (11ـ11:2کند ) بارگاه را برای زنان حرم تعریف می

های سلیمان از زيبتائی  ( واکنش شولمیت به تعريف11و  11:2

ن باشد که وقتی کالسکه خودش مبهم است و شايد منظورش اي

شد، او در  شاه وارد  گردوپاد تان  شاهده  باغ درخ حال م در 

مو ها و  میوه شهشکوفه آوردن  ست. نق های  بوده ا ها و رؤيا

خوانی  شولمیت با تمايل پادشاه به بردن او به بارگاهش، هم

 نداشت.

هم سلیمان و هتم دختتران  ،رود ( وقتی که شولمیت، می17:2

ست يا دو شلیم  شاهده اور شت و م به بازگ عوت  انش او را د

گويد که نگاه کردن به يک دختر  نمايند، او می زيبائیش می

يده چه فا چون او  مولی  سای دارد. ت مع شکل ف يه م خرين آ یر آ

هوم  ست: مف شگر»ا می« دو ل بان  بر ز شولمیت  کن  که  آورد مم

هم  مندگان در  گروه رق که دو  شد  می با به رق شاره  ست ا ا

 پیچند. می

XV آخرین درخواست سلیمان از شولمیت و  ـ

 (11ـ1:2نتیجه بودن درخواست  ) بی

الف( سلیمان بته تحستین پرشتکوهش از شتولمیت بتا  9ت1:3

شکوه  با  سه او  سمی و مقاي بۀ ج مل از جاذ مويری کا ئه ت ارا

و  ون، بیت ربیم، دمشقبشحهای قلمرو پادشاهیش  شهرها و کوه
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 درخت خرماهیئت يک  دهد سپس او را در ، ادامه میکوه کرمل

موير می شیدن او  به ت غوش ک به آ خود را در  قه  شد و عال ک

براز می ند را در  ا خل بل ين ن یال ا که او در خ تی  ند. وق ک

و نفس او  های انگور خوشه به های او را کشد، پستان آغوش می

سه سیب و بو بوی  به  به  را  شرابهای او را  ترین  شبیه به ، ت

 کند. می

نه از آن  بهترین شرابگويد که اين  می ( دختر جوان:1ت9:3

تعلق دارد و محبوبش اين را آگاه  محبوب سلیمان، بلکه به 

 است که به او تعلق دارد.

XVI  ـ گفتگوی شولمیت با معشوق چوپان  که

 (1:8تا  11:2برای بردن  نزد او آمده است )

ن عاشق وارد اورشلیم شده است و دختترک ا( اينک شب17ت11:3

دهات برود. او در انترار  وصحرا ت که با او به مختار اس

صحرا و راه شوق در  با مع ندن  مایی در  ما در  صبح زودپی

ستان به و ها تاک شی  ها سرک هاو  انگور ست. در آن  انار ا

که  جائی  ستائی،  قه رو هر گیاهمنط شانی می ها م ند،  عطراف کن

را که برای  میوه نفیساو عشق خود را به معشوق و هر نون 

 خواهد داشت. عرضه ،یده استاو چ

 بـرادرشگويتد: ای کتاش او  ( شولمیت هنوز سخن می1و  1:1

و ديگتتران او را  ببوســدتوانستتت او را  بتتود، آنگتتاه می می

توانست او را به خانه مادرش دعوت  سرزنش نکنند. ای کاش می

با  می تا  مزوجکرد  نارو  شراب م صیر ا پذيرائی ع ، از او 

 نمود. می

XVII  درخواست شولمیت از دختران ـ آخرین

 (4و  1:8اورشلیم )

بوبش  غوش مح خود را در آ يا  که در رؤ گاه  شولمیت، آن

خواهد خواب  بیند، برای آخرين بار از دختران اورشلیم می می

 خواهد، آشفته نکنند. میخودش محبوبش را تا زمانی که 
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XVIII روند و  ـ دو دلداده به روستای خود می

ندند و با شادی با یکدیگر ب پیمان وفاداری می

 (14ـ3:8کنند ) زندگی می

التتف( متتردم روستتتا برگشتتت شتتولمیت را از اورشتتلیم  5:1

شاهده می ند و می م سند:  کن خود پر بوب  بر مح که  ست  ین کی ا

 آید. تکیه کرده، از صحرا بر می

شوند، شبان جتوان  ب( سپس وقتی که دو دلداده وارد می 5:1

خود را  به  خواه محبو نه دل سی که خا خت  یر در که ز جا  ، آن

و آنجا که از مادر زاده شد، به  ،عشق پرشکوهشان جوانه زد

 دهد. او نشان می

عهتد ختود را  ،خواهتد ( شولمیت از محبوب ختود می3و  2:1

کلمات پرشکوهی که بارها آن را نقل قول  با تازه کند. او

ید می کرده ند، تاک کس نمی ا هیچ  که  ند  ند او را از  ک توا

بوبش ند و  مح بتجدا ک بوبش  مح به مح سبت  موت او ن ثل  م

هائی نمینخاموش و  زورآور ست و ب ئل  شدنی ا برايش قا توان 

 شد.

ها پیش، آنگاه کته شتولمیت طترح آينتده را  ( سال1و  1:1

ید می ند  ،چ بت ک گر او یا ند ا ممیم گرفت نین ت برادرانش چ

يه به او جهیز ست  فادار ا یف و و کدامن، عف قرهای از  پا  ن

د داد ولی اگر نجابت و عفاف خود را نگه ندارد، او خواهن

 را در انزوا خواهند نهاد تا ديده نشود.

که  كدهد به اين نها اطمینان میآ( دختر جوان به 11و  1::1

سخت و تا  يواری  چون د تاکنون  ست  سیده ا سن ازدواج ر به 

 داند. محکم غیرقابل نفوذ بوده است و محبوبش اين را می

برادران به  ستانش از او  هامونَبعَ سلیمان در  های تاک ، ل 

يد ميسخن  ک گو ستان هو اين به  آن تاک تا  پذيرفت  ها را ن

 تاکستان واقعی خود برسد.

های ستلیمان نداشتت،  ای به تاکستتان ( بله، او عالقه11:11

خودچون  ستان  بود.  تاک شبانش  جوان  شوق  شت و او مع را دا

زايد، شولمیت را سلیمان برود و همچنان به یروت خود بیاف

 چه باک!
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( اينک شبان جتوان در حضتور شتاهدان از او تقاضتای 17:1

 گويد. می« بله»کند و او به تقاضای معشوقش  ازدواج می

گويتد در  ختود می محبـوب( او در يک بیان تمثیلی به 13:1

جا به پايان  تماحب او عجله کند. کتاب غزل غزل ها در اين

 رسد. می

 ه شد:در مورد اين کتاب گفت

ــر  ــری در براب ــک همس ــق از ازدواج ت ــد عتی ــه عه تأییدی

نه فت  نمو قدس یا تاب م سری، در ک نده چندهم یره کن های خ

شودو این کتاب تقادایی است از اسراییل زمانه سلیمان  می

تا باز گردند به آن الگویی که خداوند از عشق و ازدواج، 

 ارایه داده است.

 

 


