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چکيده
مثنوی سلیمان و بلقیس یا سلیمان نامه ،اثر زاللی خوانساری از منظومه های غنایی قرن دهم
محسوب می شود که در آن شخصیت اصلی داستان ،سلیمان نبی(ع) و دیگری بلقیس است .بدیهی
است ،خلق چنین منظومه هایی در متون غنایی ادب فارسی به دلیل رویکرد قرآنی – غنایی آن
اهمیت ویژه ای دارد .بدیهی است پیرنگ این داستان ها بر اساس وجوه سه گانه ی عشق ،عصمت
و نبوت شکل می گیرد و شاعر در خلق داستانی عاشقانه از روایتی دینی تأثیر می پذیرد .یوسف و
زلیخای جامی ،روایت ارینب و امام حسین از ندیم مشهدی و سلیمان نامه ی زاللی خوانساری از
این دست آثار غنایی است .پژوهش حاضر ضمن معرفی این منظومه به بررسی و تحلیل نوع و
میزان انطباق ابعاد مختلف آن با کالم وحی می پردازد .بی شک بررسی و تحلیل منظومه های
عاشقانه ای که قهرمان اصلی آن یکی از انبیای الهیست یک ضرورت در حوزه ی تحقیق و پژوهش
ادبیات غنایی به شمار می رود.

واژگان كليدي :سلیمان و بلقیس ،زاللی خوانساری ،منظومه عاشقانه ،قرآن ،تفاسیر.
مقدمه
در متون غنایی فارسی ،روایت عشق نبی الهی ،در سایه ی عصمت وی تحقق می یابد.
بر این اساس در منظومههای عاشقانه تصویری که از پیامبران به عنوان قهرمان داستان ارائه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
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 9333کامجویی ها و تمایالت نفسانی -نظیر آن چه خسرو در داستان نظامی یا رامـین
شود ،با
میتابستان
در منظومه ی ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی بدان شناخته می شـوند همـراه نیسـت.
در7این حوزه سرچشمه های وحی که قرآن کریم ،قصص قرآن و تفاسیر است ،اصلی تـرین

مأخذ برای سرایندگان داستانهای غنایی محسوب مـی شـود« .پیـامبران و شخصـیت هـای
مذاهب توحیدی از دیر باز یکی از سرچشمه های الهام نویسندگان و درون مایه ی بسـیاری
از آثار ادبی بوده اند .زندگی چهره های مقدس در کتاب های آسمانی نه تنهـا بـه گونـه ای
مستقیم بلکه نمادهایی بودندکه نویسندگان و شاعران داستان پرداز از آن ها برای بیان مفاهیم
فلسفی و عرفانی خود سود جسته اند» (دقیقیان .)59 :1731،از آغـاز مبحـ

«عشـق» در دو

بعد زمینی و فرازمینی آن به عنوان یکی از مهمترین وجوه مضمون پردازی آثار ادب فارسـی
مطرح بوده است .در آثار و منظومه های غنایی که گسترده ترین مجـا بـرای خلـق مفـاهیم
ناب عاشقانه است خواننده بیشتر با عاشق و معشوقی روبرو می شود کـه انسـانی عـادی بـا
گرایشات جسمانی و تمایالت نفسانی است .در این آثار حتی اگر قهرمانان داستان در هیأتی
نمادین و اسطوره ای تصویر شوند ،باز مفهوم تقدّس و تنزیه به مخاطب القا نمی گـردد .بـه
طور مثا در اثری چون لیلی و مجنون که روایـتگـر عشـقی منـزاه از شـوایب نفسـانی یـا
هوسرانی است ،مفهوم مطلق تقدس تداعی نمی گردد .بر پایه ی آن چه بیان شـد ،همراهـی
وجوه سه گانه ی عشق ،عصمت و نبوت در یک داستان می تواند جـذابیّت خاصّـی بـه اثـر
غنایی بخشیده ،سبب جلب توجه مخاطبان گردد .به شرط آن که سراینده ی داسـتان در اثـر
خود ،بتواند توازن و تناسب الزم را میان این سه وجه برقرارکند .در واقع ظرافـت و اهمیّـت
موضوع در همین ایجاد تناسب است و چه بسا تساهل یا تسامح داستان سـرا ،اثـر غنـایی را
به یک اثر ادبی ضعیف بد کند .بدین معنا که گاه گوینده برای ترسـیم وقـایع و ماجراهـای
یک داستان عاشقانه ی پرسوز و مهیّج مقام نبوت را نادیده گیرد یا بـه دلیـل حفـا سـاحت
پیامبر ،داستانی خشک و دور از معیار های داستان عاشقانه و جـذابیت هـای برانگیزاننـده ی
آثار غنایی پدید آورد .شاید از همین روست که در ادبیات فارسی ،داستان های عاشـقانه ای
که پیامبران یا امامان شخصیت اصلی آن باشند ،محدود است .آن تعداد اندکی هم که توسـ
سرایندگان منظومه های عاشقانه سروده شده ،بر پایه ی روایت قرآنی و دینی آن هاست.
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نکته ی در خور توجه در چنین آثاری بررسی نوع و میزان انطباق داستان بـا قـرآن کـریم و
تفاسیر و تشخیص و تحلیل میزان خالقیت و تصرفات شاعرانه ی صاحب اثر اسـت .برخـی
از این آثار نمونه های نادری از متون عاشقانه فارسی به شمار می آید .به طور مثـا منظومـه
«تسبیح کربال » متعلق به «ندیم مشهدی» شاعر سده دوازدهم که به روایت عشق ارینـب مـی
پردازد .این منظومه که نمونه منحصـربفردی از حضـور امـام معصـوم (امـام حسـین(ع)) در
روایتی عاشقانه است ،با ظرافت و بالغت خاصی جانب غنایی و حرمت قهرمـان داسـتان را
رعایت کرده است (جمالی .)19:1751،در داستان های غنایی براساس تعریف عشق کـه آن را
«کیفیتی نفسانی مبتنی بر اشتیاق شدید به تملاک زیبایی جسـمانی» مـی داننـد (مـدی:1731،
 )73وقایع وحوادث داستان میان انسانهایی رخ می دهد که تمایالت نفسانی و زیبایی هـای
جسمانی سبب دلبستگی آنان شده است .البته گاه در برخی از این حکایات معشـوق زمینـی
تجلی گاه عشقی حقیقی می شود که برای نمونه می توان به داستان عشق فرهاد بـه شـیرین
اشاره کرد .در چنین آثاری نویسنده یا شاعر بـرای نقـش آفرینـی ،مضـمون پـردازی ،خلـق
صحنه ها و شخصیت های خارق العاده و ایجاد هیجان و شگفتی در خواننده مجا گسـترده
تری دارد .آن جا قهرمان یا یک فرد معمولی است با ویژگی های فردی و اجتمـاعی طبیعـی
که شخصیت او بین دو قطب خوب و بـد در نوسـان اسـت و یـا شخصـیتی اسـطوره ای و
نمادین اما آن چه مسلام است ،این که داستان سرا محدودیتی برای خلق شخصیت اثر خـود و
ترسیم فضای داستان ندارد .می تواند بسیاری از حاالت عاشقانه و یا حتی کامجویی هـای از
سر هوس و نیز رذایل اخالقی چون حسادت ،دروغگـویی و فریـبکـاری را بـه شخصـیت
اصلی نسبت دهد .قهرمان در این گونه داستان ها می تواند خطا کند ،دچار لغزش شـود ،در
مقام تمنای وصل معشوق روح خود را خوار سازد یا برای دلربـایی ترفنـدها و حیلـه هـای
گوناگونی به کار برد .چنین فراز و نشیب هایی در داستانهـای عاشـقانه نـه تنهـا نـامطلوب
نیست بلکه باع

جذابیّت و حقیقت نمایی وقایع و در نتیجه اقبا مخاطـب مـی شـود .امـا

وقتی در داستانی عاشقانه یکی از شخصیت های اصلی پیامبری الهی باشد شرای تـا حـدی
دیگرگون است .اگرچه انبیا نیز همچون دیگر ابنای بشـر دارای غرایـز جسـمانی و عواطـف
انسانی هستند ،نمی توان بسیاری از ویژگی های سخیف نفسانی یا کامجویی و هوسرانی یـا
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 9333و حقارت در برابر معشوق را به ایشان نسبت داد .نمی تـوان توقـع داشـت کـه
تابستانتضرع
حتی
پیامبری که عاشق یا معشوق اسـت دارای خصـلت هـای منفـی نظیـر،حسـادتیـا رقابـت،
7
خودبینی ،فریبکاری ،هوسرانی ،خیانت و امثا اینکه برخی قهرمانان منظومه های عاشـقانه

بدان متصف هستند باشد .این بدان جهت است که این توصیفات با جایگاه ارزشـی رسـوالن
الهی در تعارض است .درچنین داستان هایی دو اصل پدیدار است:
 .1مضمون اصلی یک داستان پرداز را نصّ صریح آیات الهی و یا تفاسیر آن در اختیار
وی قرار می دهد و هیچ کس جریان یک عشـق و دلـدادگی زمینـی بـا تمـام ویژگـی هـای
غریزی و نفسانی آن را بدون پیشینه ی دینی به پیامبری نسبت نمی دهد.
 .2به دلیل عصمت که ویژگی منحصر به فرد انبیای الهـی اسـت ،در ایـن منظومـه هـا
مخاطب با خلق بسیاری از صحنه ها و فضاهای عاشقانه که در آثار دیگر ابزار داستان پـرداز
برای ایجاد جذابیّت در روایت است مواجه نیست .شخصیت اصلی یعنی ،نبی الهی آنچنـان
گرفتارغرایز نفسانی و هوسرانی نمی شود که در نتیجه ی آن ،برای تصاحب زنی زیبـا تـر
مقام کرده یا جنگ های خونین راه بیندازد یا به مکر و حیله هـای شـیطانی دسـت بزنـد .در
این نوع روایات عاشقانه صحنه های دلبری و دلـدادگی انـد و اغلـب یـکطرفـه بـوده و
پیامبری که قهرمان داستان است ،غالبا «معشوق» و در حالتی از امتناع تصویر می شود .نمونه
یبرجسته ای از این نوع داستان های غنـایی ادب فارسـی ،منظومـه ی «سـلیمان و بلقـیس»
زاللی خوانساری است که هر دو اصل یاد شده در آن دیده می شود .هم طرح اصلی داستان
و ماجرا های آن برگرفته از قرآن مجید وتفاسیر است و هم شخصیت اصلی سلیمان نبـی(ع)
است که پژوهش حاضر در جهت ضرورت چنین پژوهشی وبا دو محورمعرفیایـن منظومـه
ی عاشقانه وسراینده ی آن و همچنین بررسی و تحلیل نوع و میزان انطباق ابعاد مختلـف آن
با قرآن مجید و تفاسیر ،تبیین و تدوین شده است .در ضمن این بررسی ،میـزان خالقیـت و
تصویر سازی های شاعرانه ی زاللی نیز تبیین می شود .در معرفی منبع مورد پـژوهش بیـان
نکته ای ضروری است ،از آنجا که «مثنوی سـلیمان نامـه ی» زاللـی خوانسـاری در ضـمن
دیوان آثار وی جزو نسخه های خطی فارسی است ،تصحیح آن که در قالـب پایـان نامـه ی
دانشجویی دوره ی کارشناسی ارشد امان اهلل عسگری با راهنمایی سرور موالیی که در سـا
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 1731در دانشگاه اصفهان ارائه شد ،به عنوان منبع انتخاب گردید .البته نسخه ی خطـی ایـن
اثر به شماره ی  1111در کتابخانه ی آستان قدس رضـوی مشـهد نگهـداری مـی شـود کـه
مؤلف به دلیل عدم امکان دستیابی همه مخاطبان به نسخه ی خطی ،نمونهها را به متن پایـان
نامه ی مذکور ارجاع داده است.
پیشینه ی پژوهش
پس ازظهور اسالم درادبیات ایران داستان زندگی انبیایی که در قرآن کریم از آن ها یـاد
شده ،رواج بسیاری یافت .در این میان ،داستان «سلیمان و بلقیس» روایتی غنـایی از زنـدگی
سلیمان نبی ،برگرفته از قصص قرآن مجید ،از مضامین مـورد توجـه شـاعران و نویسـندگان
بوده است .بر همین اساس پژوهش هـای متعـددی بـه بررسـی ابعـاد مختلـف ایـن داسـتان
پرداخته است که از دو دسته ی کلی خارج نیست:
 .1پژوهش هایی که به معرفی نسخه های خطی منظومه هـای سـلیمان و بلقـیس مـی
پردازد نظیر« :معرفی مثنوی بلقیس و سلیمان احمد خان صوفی» :تالیف پشـت دار و ترابـی،
پژوهشنامه ادب غنایی ،سا چهارم ،شماره دوازده ،پـاییز  ،1751درچنـین تحقیقـاتیمحقـق
ضمنمعرفینسخه بهبیان ویژگیهایادبی ،زبانی وبالغی اثر می پردازد.
 .2پژوهش هایی که در قالبی گزارش گونه ،به بررسی نمودهای مختلف حضـور انبیـا
و ائمه در آثار ادبی یک دوره می پردازد .نظیر« ،بررسی و تحلیل سیمای پیـامبران ،امامـان و
صـحابه درشــعر غنــاییدوران غزنـوی او از محمــد حســین کرمـی و محمــد رضــا امینــی،
پژوهشنامه ادبغنایی،سا یازدهمشماره بیست و یکم ،پاییز و زمستان  ،1752اما تحقیقی بـا
ویژگی های پژوهشحاضرکه ضمن تحلیل داستان سلیمان نبی و روایت بلقیس ،بـه بررسـی
میزان تطبیقآن با قصص قرآن وتفاسیر،وتبیین جایگاه عشـق و عاشـق یـا معشـوق کـه نبـی
الهیست بپردازد ،دیده نشد .یکی از محورهای اساسی این پـژوهش ،تأکیـد بـر لـزوم ایجـاد
توازن و تناسب الزممیان سه وجه عشق ،عصمتونبوت است زیرا تساهلیـا تسـامح داسـتان
.

سرادراین بخش،می تواند اثر غنایی را به یک اثر ادبی ضعیف بد کند.
معـرفی زاللی خوانسـاری و مثنوی «سلیمان نامه»
حکیم زاللیخوانساری از شاعران مشهور قرن دهم هجری است که در عصرخود در سراسر
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هندوستان شهرت تمام داشته ،اغلب تذکره نویسان در باره ی او به نیکـی یـاد کـرده
ایران و
تابستان 9333
اند (بخشی« .)19 :1771 ،درباره ی اوگفته اند که خوی درویشی داشت و اعتقـاد بسـیار بـه
7
پیشوایان شیعه می ورزید چنانکه در ستایش هر یـک از چهـارده معصـوم چهـارده قصـیده

ساخت» (صفا .)131 :1732،امین احمد رازی در هفت اقلیم می نویسد«:زاللی شاعری است
که آب سخنش خا کدورت خاطرها را فـرو نشـانیده و آتـش فکـرش بـاد را در تکـاپوی
غیرت افکنده» (رازی  .)91: 1737،مجموعه ی تصانیف زاللی هفت مثنـوی اسـت کـه بـه
«سبعه ی زاللی»« ،هفت آشـوب» یـا «هفـت سـیاره» مشـهور اسـت (بخشـی 33 :1771 ،و
رضوی .)11:1793 ،یکی از این مثنویهای هفت گانه ی زاللی« ،سلیمان نامـه» یـا«سـلیمان و
بلقیس» است .داستان سلیمان و بلقیس را شاعران دیگر این عصر نیـز بـه نظـم درآورده انـد
(منزوی )2521 :1713 ،که مرجع همه ی آنها اشارات کـالم ا ...مجیـد بـه ایـن داسـتان و
شرح و بس مفسران است .زاللی خوانساری بر اساس آنچه خود در دیباچه ی مثنوی بیان
می کند ،در نظم داستان به قرآن کریم و تـورات نظـر داشـته اسـت.ایـن مثنـوی بـه ازدواج
حضرت داوود (ع) با همسر اوریا ،تولد و کودکی سلیمان(ع) ،چگونگی تولد بلقیس ،کشف
سرزمین سبا به وسیله ی هدهد ،دعوت سلیمان از بلقیس و ازدواج آن دو پرداخته است.
بررسی و تحلیل نوع و میزان انطباق داستان زاللی با قرآن و تفاسیر
در یک نگاه کلی می توان دریافت که روایت زاللی با واقعیـات قرآنـی انطبـاقی نسـبی
دارد .با این توضیح که عالوه بر اقتباس شاعر از روایت تـورات ،بـا تکیـه بـر ذوق سـلیم و
توصیفات و تصرفات شاعرانه به داستان رنگ غنایی بخشیده است .سهم در خور تـوجهی از
تصویر پردازی های خیالی و صحنه سازی های غیر واقعی روایت زاللی را بایـد از ویژگـی
های خاص سبک هندی و گوینـدگانی چـون زاللـی دانسـت کـه عناصـر خیـالی و دور از
واقعیتی چون پری و دیو را همراه با پیچیدگی های فرهنگ سرزمین هنـد در پـرداختن آثـار
خود به خدمت می گرفتند .به ویژه آن که این خاصیت سبک هندی و زبان زاللی با عناصـر
اصلی داستان از جمله حکومت سلیمان بر دیوها و پریان ،دانستن زبان حیوانات ،تسـل بـر
باد و نژاد مادر بلقیس درآمیخته است .اما از آنجا که پیرنگ داستانهایی که شخصیت اصلی
آن پیامبر الهی است مقتبس از منابع وحی است ،آن چه در پـژوهش حاضـر ،مـورد توجـه و
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بررسی قرار می گیـرد ،میـزان انطبـاق داسـتان بـا قـرآن کـریم و تفاسـیر اسـت تـا از ایـن
رهگذرخالقیت و آفرینش های هنری وادبی سراینده هم دریافت گردد .سرگذشت سـلیمان
در قرآن کریم با عناوین متعدد و متنوعی مطرح شده است اما زاللـی خوانسـاری در مثنـوی
خود مواردی از جاذبه های زندگی سلیمان را که مرتب بـا عشـق سـلیمان و بلقـیس اسـت
درچارچوب طرح اصلی داستان خود می گنجاند.
 .1داوود نبی (ع) و همسـر اوریا
در مثنوی زاللی ،داستان سلیمان از ماجرای دلدادگی پدرش داوود شروع می شـود.
عشقی که از دیدار زنی در چشمه نظیر اولین دیدار خسرو و شیرین نظامی پدیدار می گردد.
بر این اساس اولین مرحله از پیرنگ داستان ،عشق داوود بر همسر اوریا است کـه شـاعر بـا
ایجاز و اجما معنی داری به روایت آن می پردازد .این مجمـل گـویی عـالوه بـر آنکـه از
ویژگی های سبک هندی بـه شـمار مـی رود ،ریشـه در چگـونگی وصـا همسـر اوریـا و
داوود(ع) دارد .داستان مزبور ،یکی از اسرائیلیات برگرفته از عهد عتیـق اسـت و اصـل ایـن
مسئله در تورات (جیمزهاکس )153-157 :1523،با نسبتی ناروا و متعارض با مقام عصـمت
و نبوّت دیده می شود و با کمی تعدیل در تفاسیر اسالمی اهل سنت (طبری)57-51 :1791،
راه یافته است .ابوالفتوح رازی نیز ذیل این داستان وجوهی را دربـاره ی چگـونگی آشـنایی
داوود و همسر اوریا ذکر می کند که به نظر می رسد با عصمت انبیا چندان سازگاری نـدارد.
(طبرسی )132 :1793،اما قائلین به نزاهت انبیاء و قداست مقام نبـوت از آن تحاشـی جسـته
اند( .تقدسی نیا ) 777 :1713 :زیـرا در خرافـی بـودن اسـرائیلیات تردیـدی وجـود نـدارد.
احتجاج امام رضا (ع) ،در دفاع از داود (ع) و ردّ این ماجرا قابل تأمل است .به اعتقاد ایشان،
اصل ازدواج حضرت داود(ع) با زن اوریا درست بوده ولی در طو زمـان بـه عللـی دچـار
تحریف ،افسانهسرایی و داستانپردازی شده است .بر این اساس هنگامی که اوریا به صورت
طبیعی در جنگ کشته شد ،حضرت داود(ع) به فرمان الهی موظف شد با زن او ازدواج کنـد
(شیخ صدوق .)192: 1735 ،روایت نقلشده از امام صادق(ع) نیز مؤید این حقیقـت اسـت،
حضرت می فرمایند «:هرکس بگوید داوود ،زن اوریا را بـه زوجیّـت خـود درآورده ،هتـک
حرمت اسالم و مقام نبوّت کرده است» (همان)  .در مـاجرایی کـه زاللـی روایـت مـی کنـد
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آیات قرآن ،روایت تورات هم مورد توجه قرار گرفته است .گواه صادق بر اقتبـاس
عالوه
تابستانبر9333
و تــأثیر پــذیری از تــورات ســخن خــود شــاعر در دیباچـه ی ســلیمان نامــه اســت ... « :و

7
آخرخیرالکالم مخبر ناقالن گذشته قصه ی بی خالف از حـاالت کمـاهی حضـرت سـلیمان

علی نبینا و برخی از بینات تورات کلیم وصو و لختی از آیات فرقـانی ( »...سـلیمان نامـه،
بیت )217 :زاللی در این بخش برداشت متعادلی از تورات دارد به طوری که برای توصـیف
اولین دیدار داوود(ع) و همسر اوریا ،پرنده ای را وارد داستان می کند که مورد توجه فرزنـد
داوود قرارگرفته و نبی الهی پس از دنبا کردن آن پرنده به بام خانه ی اوریا می رسد:
بر ایوان یکی منظری تنگ داشــت

که عکس فلک را به صد رنگداشـت

بر او مـرغ دستـانزنی بــر نشست

که از سـایه بر مهـر پیـرایه بــست

چــو آتش بـــه داوود آورد رو

یکـی شعلة فتنـه فـرزنـــد او ...

که این مرغ صد گونه صوت و نگار

ز بهــر نوایـم به چنگـش در آر
(زاللی :1731،ابیات)3-11:

شاعر از این طریق دیدن همسر اوریا را اتفاقی و تأثیر تقدیر و قضای الهی مـی دانـد.
همچنینبهجنگرفتن اوریا را به صراحت ماجرایی اتفاقی و ازسر تقدیر توصیف کرده است:
که شد سوی رزم از قضا اوریا

به رزم عـدو آتش و بوریـا
(زاللی :1731،بیت)79:

از دیگر وجوه تعاد در روایت زاللی آنکه ،برخالف آنچه در روایـت تـورات مـر
اوریا را تعمدی و با نقشه ی فرستادن او به میدان جنگ از سوی داوود (ع) معرفیمی کنـد،
با ظرافتودر قالبیک براعت استهال کشته شدن اوریارا نیز اتفاقی و تقدیرروزگارمی داند.
(زاللی :1731،بیت )215:در این صحنه از داستان ،زاللی بـا تصـرفات شـاعرانه ی خـود ،در
قالب چند بیت به توصیف زیبایی های معشوق و دلدادگی داوود (ع) می پردازد.
به چشمـه درون نازنیـن پیـکری

ز آشـام لب تشنـه دلکش تــری

بدان نوعی از مهر و مه برده تاب

که در چشم آن چشمه گردیده آب
(زاللی:1731،ابیات)15-13
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تصویر داوود نبی در روایت زاللی
قرآن مجید داوود را با ویژگی های ممتازی معرفی می کند« .خداوند به او مقام نبوت

و کتاب ارزانی داشت و با علم و حکمت همراه ساخت و هنر و صـنعت بـه او آموخـت و
فرزند صالح و برومند عطا فرمود و حکومت و فرمانروایی به او بخشید و از نظـر قـدرت و
توانایی به پایه ای رسید که طبیعت مسخر او گشت و آهن در دست او نرم شد( ».سـبحانی،
 )215 :1732اما در مثنوی زاللی از میان ایـن صـفات تنهـا بـه «علـم و حکمـت» و «فرزنـد
برومند» او اشاره شده است.
.1

ازدواج داوود و تولد سلیمان

حضرت سلیمان فرزند حضرت داوود است و بر اسـاس منـابع موجـود مـادرش بـت
شبع ،بطشاع یا بتشایع همان همسر اوریا است که چون در جنگ کشـته شـد داوود او را بـه
همسری برگزید و سلیمان متولد شد .ازدواجی که زاللی در آغاز مثنوی خود ،آن را در قالب
جریان دلدادگی داوود(ع) بر همسر اوریـا ،در چـارچوب اصـلی عشـق سـلیمان و بلقـیس،
روایت می کند .شاید در نگاه نخست ،جریـان شـیفتگی و ازدواج پـدر سـلیمان در ابتـدای
منظومه ای که داستان عشق سلیمان است تناسب چندانی نداشته باشد .بـه خصـوص آن کـه
طرحی نسبتاً مجزا از اصل داستان دارد تا جایی که می توان آن را داستان عاشقانه ی مسـتقل
و موجزی به شمار آورد ،هم چنین با در نظر گرفتن توصیف های مفصّـل دربـاره ی ازدواج
داوود و جشن وصا آن ها ،باید به دنبا حلقه ی ارتباطی میان ایـن مـاجرا و طـرح اصـلی
داستان بود .آشکار است زاللی درصدد زمینه سازی برای تولد سـلیمان در سـاحتی عاشـقانه
بوده است تا توجه مخاطب را به این حقیقت جلب کند که سلیمان به عنوان شخصـیت او
داستان ثمره ی یک پیوند عاشقانه است .در اصل با این مقدمه شاعر ،زمینه ای مناسب بـرای
طرح منظومه ی غنایی خود مهیا می کند .آن چه این فرضیه را تأیید و تقویـت مـی کنـد ،آن
است که زاللی با دخل و تصرف شاعرانه ی خود ،زن زیبایی از پریان به نـام غمیـره را وارد
داستان کرده او را در مقام معشوق پدر بلقیس می نشاند و با این تصرف و مضمون پردازی،
بلقیس را نیز نتیجه ی ازدواجی عاشقانه معرفی می کند.
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شخصیت سلیمان درروایت زاللی
2
تابستان9333 .
7

آنچه درباره ی زندگی سلیمان (ع) در کالم وحی آمده ،مربـوط بـه حـوادث پـس از

پیامبری وی است و هیچ سخنی از دوران قبل از جانشـینی اش نیسـت .بـر خـالف روایـت
زاللی که از پیش از تولد او و با داستان دلدادگی پدرش آغاز سخن می شود .بیشترین آیـات
مربوط به سلیمان در قرآن کریم ،در زمینهی داستان او با بلقیس است .نام سـلیمان در قـرآن
هفده مرتبه ذکر شده است .صفات و وجوه ممتاز شخصیت سلیمان در کالم وحی و منظومه
ی زاللی را می توان در چند محور دسته بندی و تحلیل نمود:
.1-3علـم و حکمت
خداوند در ضمن دو آیه از اعطای علم وسیعی به داوود و سلیمان خبـر داده اسـت:
«ولقد آتینا داوود و سلیمان علماً» در برخی متون تفسیری این علم را علم پیغامبری و دانـش
دین دانسته اند(میبدی .)133 -133 :1711،علم و خرد این پیامبر در مثنوی زاللـی بـا بیـانی
گویا و مؤکاد آمده است .شاعر حکمت و دانش سلیمان را به اوان کـودکی او نسـبت داده و
در توصیف خرد او از تعبیر «عقل چهارم» استفاده می کند:
ز عقـل چهـارم که فعــا بــود

پریشــانی حـا پـا مـا بــود

چو سالش صال بر شش و پنــج زد

ز نقش پیش سکـه بر گنــج زد

رموزی که جانسـوز اندیشه بــود

برش چون می ناب درشیـشه بود
(زاللی :1731،ابیات)35-31:

.2-3قـدرت قضـاوت
در قرآن کریم سلیمان وارث داوود معرفی می شود .او نه تنهـا وارث ثـروت پـدر کـه
وارث مقامات دیگر او از جمله قضاوت و داوری بود .آیات  33و  35سوره ی انبیا به شرح
ماجرای اولین قضاوت سلیمان می پردازد که در بعضی منـابع دلیـل انتخـاب سـلیمان بـرای
جانشینی داوود این حکم عادالنه اسـت (نیشـابوری .)233 :1795،آنچـه در قـرآن کـریم و
تفاسیر به عنوان امتیاز سلیمان برای در اختیار گرفتن جایگاه قضـاوت پـدر آمـده اسـت ،در
روایــت زاللــی بــدون حفــا ســاحت پــدرش داوود و بــر اســاس تصــرفات شــاعرانه در
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داستان پردازی بیان می شود :زاللی بالفاصله پـس از اشـاره بـه خـرد و علـم سـلیمان سـه
حکایــت فرعــی در بیــان تفضــیل عــد و داوری او آورده کــه نتیج ـه داوری در هــر ســه
دادخواهی ،توانمندی و برتری معنی دار سلیمان پنج شش ساله در امـر قضـاوت اسـت ،تـا
اینکه بر پدر پیشی می گیرد .این حکایات با چنین تفصیلی اگر چه در کنار روایت مجمل و
موجز زاللی در کل منظومه می تواند نوعی غ

و سمین باشد ،شاید در جهت توصیف هـر

چه بیشتر حکمت و خرد سلیمان از نظر او ضروری بوده و این فرضیه را قوّت مـی بخشـد
که حضور داوود در پیرنگ اصلی داستان ابزاری بـرای بیـان برجسـتگی و ارزش شخصـیت
سلیمان است .زیرا در طی هر سه قضاوت بر خالف داوری پدر عادالنه حکم می کند.
.3-3پیامبـری و پادشاهی
براساس آنچه از قرآن و تفاسیر سلیمان(ع) ،فرزنـد داوود (ع) از پیـامبرانی بـوده کـه
عال وه بر مقامات معنوی ،از نظر قدرت و توانایی و سـیطره بـر بخـش وسـیعی از جهـان و
تسخیر طبیعت و برخی جانداران ،مانند جن ،دیو و پرنـدگان ،در تـاریخ پیـامبران بـی نظیـر
است .در قصص االنبیای نیشابوری درباره ی چگونگی دستیابی سلیمان بـه چنـان مملکـت
عظیم و آن حشمت و جاه توضیحاتی آمده اسـت (نیشـابوری .) 231- 237 :1795،پـس از
بررسی آیاتی که در این باره آمده می توان قدرت سلیمان را در سه بخش تقسیم نمود:
الف) سلیمان و تسخیر باد
در قرآن کریم آیات متعددی به تسلا سلیمان بر باد می پردازد .برای مثا می توان به
آیات زیر اشاره نمود( :انبیا( ،)31 /سبا( ،)12 /ص .)71/همچنین« :در قصه ها آمده است که
سلیمان هر روز به یکی شهر حکم کرده ،آنگاه باد را بفرمودی تا تخت او برداشـتی و بـدان
نواحی بردی که خواستی» (نیشابوری .)232:1795،زاللـی سـیطره ی سـلیمان بـر بـاد را در
ضمن روایت حرکت وی به سمت شهر سبا و با توصیفی خیا انگیز ،یاد آور می شود:
در آمـد روان بـاد آتش نهــاد

که نامش قضــا برق خاطف نهاد

سبک در میان طرف دامن گـرفت

بساط سلیمان به گردن گرفــت

بگستـرد در باغ کشمیـر رخـت

ز داغ د اللـه بنهـاد تخــت
(زاللی :1731،ابیات)795-711:
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زاللی باد تحت فرمان سلیمان را نه بادی مالیم که «برق خاطف» می نامد .اگرچه در
تابستان 9333
برخی تفاسیر به تسلا سلیمان بر هر دو باد اشاره شده (میبدی ،)151 :1711 ،اما به نظر مـی
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رسد وجه مرجّح شاعر آیه ی هشتاد و یک سوره انبیا بوده است و در قالـب ایـن توصـیف

مؤکاد ،سعی در تبیین قدرت و صالبت سلیمان در مهار کردن چنین بادی دارد.
ب) سلیمان و تسخیر جن
آیاتی از کالم وحی بیانگر این حقیقت است که قلمرو فرمانروایی سلیمان محدود بـه
انسان ها نبود بلکه یکی از معجزات و شاخص های شخصیت سلیمان تسل او بر دیـوان و
پریان و به خدمت گرفتن آنان بوده است .بیشتر آیاتی که مربوط به داستان زندگی سـلیمان
است به رابطهی او با دیوان اشاره می کند .این ایفای نقش و حضور ،شـامل فرمـانبرداری و
اطاعت از فرامین سلیمان(ع) ،سعایت درباره ی زشتی پای بلقیس ،صنعت گری و مینا کـاری
در بارگاه سلیمان و ربودن انگشتری وی است.
در مثنوی سلیمان نامه ،دیو یا به روایت زاللی اهـرمن تنهـا در پایـان داسـتان و بـا دو
نقش بدگویی از بلقیس و صنعت گری حضور مـی یابـد .در صـحنه ی ازدواج سـلیمان بـا
بلقیس ،دیوی که بی نهایت زشت و کریه المنظر توصیف شده است ،وارد داستان می شود:
که بلقیس را ساق پرموست سخت

عـروس هوس را سیـاه است بخت
(زاللی:1731،بیت)133:

دیوها در این داستان ،نقش دیگری هم ایفا می کنند ،در صـحنه ی ورود بلقـیس بـه
بارگاه سلیمان به فرمان او و برای اثبات صحت یـا عـدم صـحت ادعـای اهـرمن دسـت بـه
صنعتگری و میناکاری می زنند .زاللی از میان آرای مختلف مفسران در بیـان علـت بـدگویی
دیوان (نیشابوری732: 1795،و میبدی 299 :1711 ،و رازی ،)131 :1793 ،وجـه سـعایت را
برمی گزیند .اما در این مورد هم روایت زاللی بسیار مجمل و مبهم است .از سوی دیگـر بـه
محض مشاهده ی دروغ اهرمن ،داستان وارد صحنه ی وصل مـی شـود .بـر خـالف بیشـتر
تفاسیر وجه مختار زاللی آن است که هیچ مویی بر پای بلقیس نبود.
سلیمان چو بر ساق او بنگرید

به جز عکس مژگانش مویی ندید
(زاللی:1731،بیت)379 :
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ج) سلیمـان و هدهد

در قرآن لشکر سلیمان به سه گروه انسان ،دیوان و پرندگان تقسیم می شود که از هـر سـه
نیرو در موارد خاص بهره می گرفت .یکی از این نیروهای سه گانـه کـه در سراسـر داسـتان
سلیمان وظایف متعدد و نقش برجسته ای را ایفا می کند ،هدهد است .بـه طـور کلـی نقـش
این پرنده در منظومه ی زاللی به دو بخش تقسیم می شود:
 .1بخشی بر گرفته از قرآن و تفاسیر است.
 .2بخش دیگر پرداخته ی ذهن خالق شاعر است:
در این بخش هدهد نقشی شبیه باد صبا در پیام رسانی میان عاشق و معشوق ایفـا مـی کنـد.
در منظومه ی زاللی نقش هدهد در ارتباط با بلقیس کم فروغ تر از ارتباط با سلیمان نیسـت.
گواه این مدعا توصیف زیبایی بلقیس از زبان هدهد و توصـیف برجسـتگی هـای هدهـد از
منظر بلقیس است .وجه ممتاز در تصویر سازی شاعر  ،زمانی اسـت کـه پیغـام رسـانی ایـن
پرنده در نظر بلقیس گواه مسجّل و متقن بر پیغبری سلیمان (ع) می شود:
کسی را که این مرغ نامه بر است

به حق خدایش که پیغبر است
(سلیمان نامه ،بیت)173:

ابعاد مختلف حضور هدهد در داستان سلیمان در ضمن روایت زاللی به این صورت است:
 غیبت هدهد و جستجوی سلیمانمرغان سلیمان(ع) پیوسته در خدمت وی بودند .هدهد عالوه بر نقش رسالت و نقـش
یافتن آب برای سپاه ،در زمره ی مرغانی بود که بر سر نبی خدا چتری از با و پـر خـویش
می گستردند .بر اساس روایت قرآنی ،در یکی از سفرها ناگهان سلیمان متوجه غیبت هدهـد
شده و در صدد یافتن او بر می آید(.نمل )23/اولین حضور هدهد در مثنـوی سـلیمان نامـه،
مربوطبه همین صحنه ی غیبت است .پس از آنکـه سـلیمان(ع) و سـپاهش در بـاغ کشـمیر
رخت و تخت می نهند ،متوجه غیبت هدهد می شود.
 هدهد و دلیل تجسّس و تفقّد سلیماندر قرآن مجید فق به تجسس سلیمان و وعده ی عذاب او اشاره شده است .اما در
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دالیل مختلفی برای جستجوی سیلمان پس از غیبت هدهد ذکر می شود (نیشـابوری،
تفاسیر
تابستان 9333
 239 :1719و میبدی 232 :1711 ،و نیشابوری .)251 :1795،یکی از نقـش هـای هدهـد در
7
سپاه سلیمان آن بود که با دیگر مرغان پردر پر بافته و سایه بر سلیمان مـی انداختنـد .زاللـی

این وجه را برگزیده است و چنین می گوید:
چــــو بر چتر مرغان نــگه برتنید

بـــه جا هدهد تاجــور را ندید
(زاللی:1731،بیت)711:

 هدهد و توصیف بلقیسمطابق آنچه در قرآن کریم (نمل )22-23/و تفاسیر آمده است ،آشنایی سلیمان و بلقـیس
توس هدهد صورت می گیرد .زمانی که هدهد پس از مدتی غیبـت نـزد سـلیمان بـاز مـی
گردد از فرمانروایی یک زن بر سرزمین سبا و قوم خورشید پرست او خبر می دهـد .امـا بـا
توجه به آنکه سلیمان نامه منظومه ای عاشقانه است ،روایت زاللی ،بیشتر به تصـویر سـازی
های خیا انگیز شاعرانه نزدیک است تا جایی که با تفصیل به وصف زیبایی های ملک سـبا
و جما بلقیس پرداخته تنها در قالب یک بیت به آفتاب پرستی قوم سبا اشاره مـی کنـد .در
روایت زاللی خوانساری ،هدهد بیش از آنکه خدمتگزار سلیمان باشد ،دالله ی عروس سـبا
است و نقشی شبیه شاپور در داستان خسرو و شیرین دارد .این مطلب وقتـی آشـکارتر مـی
شود که شاعر کامل ترین و زیباترین توصیف بلقـیس را از زبـان هدهـد مـی آورد .وی در
قالب یک تمثیل ،زیبایی های بلقیس را به گونه ای توصیف می کند که مخاطـب بـا تصـویر
نابی از یک معشوق زیبا و در عین حا مقتدر رو بروست( .زاللی )333-331 :1731،گـویی
هدهد آمده تا با چنین سخنانی سلیمان را بر آن دارد که بـه زیبـارویی در سـرزمین سـبا د
ببندد( :زاللی:1731،ابیات753:و )757-751زاللی در این صحنه ها ،بدون در نظر داشتن مقام
نبوت سـلیمان (ع)  ،وی را پـس از شـنیدن وصـف زیبـایی هـای بلقـیس ،بسـیار شـیفته و
برانگیخته نشان می دهد .اگرچه اهمیت این صحنه از داستان قابـل انکـار نیسـت امـا بـر آن
نقدی وارد است؛ به نظر میرسد توصیف زیبایی های جسمانی بلقیس با فحوای نامـه ایکـه
مضمون الهی آن غلبه دارد ،چندان همخوانی و تناسب ندارد .البته همانطورکه پیشـتر اشـاره
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شد ،این تناقضات در روایت زاللی بدان دلیـل اسـت کـه وی کوشـیده داسـتانی قرآنـی بـا
موضوع زندگی یکیاز انبیای الهی را رنگی غنایی ببخشد.
هدهد و نامه ی سلیمـان
سلیمان پس از مشورت با آصف ،نامـه ای بـه بلقـیس مـی نویسـد( .نمـل،)73-71 /
(نیشابوری )257-1 :1731،این بخش از داستان در روایت زاللی ابعاد خاصی دارد:
الف) شاعر قبل از ورود به این بخش مطابق با شیوه ی خاص خود خطاب به ساقی و
در قالب نوعی براعت استهال  ،فضایی عاشقانه را به پیرنگ داستان عرضه می کند.
بیـا سـاقی آن آتش تابنـا

شـرر را زده قطـــره اشک تـا

به من ده که نامه نویسم به ماه

ز کلک گهـر سلک دســـتور شاه
(زاللی:1731،ابیات)139-131:

ب) مضمون نامه در روایت زاللی با ظرافت خاصی ،در هر دو جنبه عاشقانه و مـذهبی
مطرح می شود و سلیمان خطاب به بلقیس که معشوق اوست می نویسد:
تویی مـاه نو خـودپرستی مکن

وزیـن درد نوشیده مستــی مکن

پـرستش کن آن جوهـر فرد را

نشـاط دوا و غـــم درد را
(زاللی:1731،ابیات)111-119

نمود غنایی این بخش نه منطبق بر تفاسـیر قـرآن کـه بـر اسـاس تخـیالت شـاعرانه و
خالقیت ادبی زاللی است.
ج) در قرآن مجید (نمل )71-79/و تفاسیر (طبـری )3 :1791،آمـده اسـت کـه بلقـیس
ماجرای نامه سلیمان را با سرهنگان و اشراف قوم خود در میان نهاد و چاره اندیشی کرد امـا
در روایت زاللی بلقیس بالفاصله و با طوع و رغبت بدون مشورت ،به نامـه سـلیمان پاسـخ
مثبت می دهد .بر خالف آنچه در تفاسیر آمده اسـت ،بلقـیس دعـوت سـلیمان(ع) را تنهـا
دعوت به یگانه پرستی نمی داند .بلکه طبق آنچه زاللی به نظم درآورده با اذعان بـه برحـق
بودن پیامبری او ،درپاسخ توصیه به آراستنحجله می کند .گویی ،نامه بـرای خواسـتگاری از
او بوده است .در مضمون نامه ی سلیمان میان روایت زاللی و تفاسیر تفاوت چنـدانی دیـده
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9333اما با توجه به صبغه یعاشقانه ،ایـن نامـه از زبـان سـلیمان بلقـیس را «مـاه» مـی
شود.
نمی
تابستان
نامد«،تویی ماه نو خود پرستی مکن».
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 .3نـژاد بلقیس
از دیگر بخش های این داستان که تحت تأثیر تفاسیر روایت شده ،نژاد بلقـیس اسـت.

در تفاســیرطبری و میبــدی(طبــری 9 :1791 ،و میبــدی )231 :1711 ،و قصــص قــرآن
(نیشابوری )231 :1719،بلقیس به عنوان پادشاه سبا معرفی می شود اما در قرآن ذکری از نام
او نیست .در عهد عتیق تنها حکایتی از آمدن زنی نزد سلیمان دیده می شـود .تفسـیر طبـری
پدر بلقیس را شراحیل ملک و مادرش را زنی به نام ریحانه از نژاد پریان می داند .اما روایت
زاللی را باید پرداخته ی ذهن وی دانسـت ،وی بـا اسـتفاده از فضـا سـازی هـا و تخـیالت
شاعرانه ،صحنه ای را در یک بیشه ترسیم می کند که طی آن پری زیبارویی به نام غمیره د
از شاه جوان بخت کامجو می رباید و حاصل این وصا دختر زیبایی بـه نـام بلقـیس اسـت.
داستان پردازی زاللی ،پدر بلقیس را شاهی هوسران ،باده گسار و اهل بزم توصیف می کنـد،
شاهی که اگرچه «ستمکار در حق ناموس بود» ،اما غمیره ی زیبا رو را به آیـین و کـابین بـه
همسری در آورد .غمیره هم مانند همسر اوریا ،در همین بخش داستان فرامـوش مـی شـود.
گویا هر دو آمده بودند تا شخصیت های اصلی را در قالب یـک عشـق بـه پیرنـگ داسـتان
تقدیم کنند و بروند .پس از تولد بلقیس ،هیچ سخنی از دوران کودکی و جوانی او نیست .تا
این که به ساخت حصاری در یک بیشه می پـردازد .وصـف ایـن حصـار و زیبـایی بلقـیس
توس چنگی دربار به گوش جوانبخت می رسد .وی به بیشه و حصار بلقیس لشکر کشـی
می کند که عاقبت با دالوری و درایت بانوی حصار به وسـیله یجـامی از زهـر کشـته مـی
شود.
 .1مقـام و سلطنت بلقیس
در کالم وحی و تفاسیر ،بلقیس حکمران سرزمین وسیعی به نام سبا است .در تاریخ
ابن اثیر درباره ی چگونگی به قدرت رسیدن بلقیس چنین آمده است« :پـدر بلقـیس جـز او
فرزندی نداشت و بدون هیچ وصیتی از دنیـا رفـت .مـردم بـرادر زادهی او را بـه پادشـاهی
برگزیدند .اما چون بسیار مفسد بود وقتی قصد ازدواج بـا بلقـیس را داشـت ،بلقـیس غافـل
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گیرانه او را از پا درآورد و مردم با دیدن این شجاعت و هیبت ،بلقیس را پادشاه خود کردند
(ابن اثیر .)219 :1733 ،روایت زاللی پساز تولد بلقیس دوران کودکی و نوجـوانی او را بـه
تاریخ سپرده است و به بیان جوانی او و ساختن حصاری اشاره می کند.
 .5ازدواج سلیمـان و بلقیس
بخش پایانی مثنوی زاللی توصیف ازدواج سلیمان و بلقیس است .این ماجرا در برخـی
تفاسیر ،تواریخ و قصص مورد تأیید واقع شده است .از جملـه ی ایـن منـابع مـی تـوان بـه
تفسیر طبری ،قصص االنبیاء نیشابوری و کشف االسرار اشاره نمود« :خالف است میان علمـا
که سلیمان او را به زنی کرد یا به دیگری داد بزنی ،قومی گفتند او را به زنی به ملک همـدان
داد ،نام وی تبع و ایشان را به زمـین یمـن فرسـتاد و ملـک یمـن بـه ایشـان تسـلیم کـرد».
( میبدی 221 :1711،و ابن کثیر ،بی تا.)233 :تصویرپایانی داستان درسلیمان نامه بـر سـاخته
ی ذهن خلااق شاعر است ودر قرآن ،از ازدواج سلیمان و بلقیس سخنی به میان نمی آید.
نتیجـه
شاعران بزر

ادب فارسی هنگام به نظم کشیدن داسـتانهـای پیـامبران بـه قداسـت و

طهارت وجودی آنان توجه داشته اند .همان طور که بیان شد ،اهمیت چنین منظومه هـایی در
آن است که سراینده در صدد خلق داستانی عاشقانه از روایتـی مـذهبی اسـت .داسـتانی کـه
عناصر اصلی آن را قرآن و تفاسیر در اختیار وی قرار می دهد .بر این اسـاس کوچـکتـرین
تسامح می تواند منجر به خلق اثری ضعیف گردد .یکی از شاعرانی که بـا وجـود تقیـدات و
اعتقادات مذهبی در خور توجه توانسته است داستان زندگی یکی از انبیا را صـبغه ی غنـایی
ببخشد زاللی خوانساری از ادبای قرن دهم است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد
اگرچه زاللی داستان سلیمان (ع) را با خیا پردازیهای خاص سبک هندی در آمیخته است
و از سویی عناصر اصلی داستان هم در ارتباط مستقیم با مواردی خیالی چـون پریـان اسـت،
اما بخش های فراوانی از داستان زندگی این نبی الهی در منظومه نزدیک یا منطبـق بـا قـرآن
مجید و تفاسیر تصویر شده است .بی تردیـد مـی تـوان تـالش زاللـی در ارائـه ی نمـودی
عاشقانه از یک داستان قرآنی را در خور توجه دانست.
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