
 

 

  
  مطالعات ادبی قرآنیفصلنامه 

  دانشکده اصول الدین قم
  2سال اول، شماره 

  ا1393بهار 
  

  و داستان قرآنی حضرت سلیمان "نظر"ثیر تعبیرأت
  *دیوان حافظ 278غزل بر 

  
  1علی نظري

  
  دهچکی

 دهد آنمنان دستور میؤتعبیري است که خداوند حکیم، به ممبارکه بقره،  سوره 104، در آیه "نظُرنَااُ "
این آیه پس از . وجود نیایدهبه کار برند تا بهانه و بستري براي تمسخر یهود ب "راعنَا "جاي تعبیر هرا ب

تعبیر  از سوي دیگر. بقره، آمده است سوره 103و  102و ماروت در آیه  روتها  و 7داستان سلیمان
، هشت بار در سوره "فَانْظُرُوا /نَنْظُر /فَناظرَةٌ /فَانْظُري /سنَنْظُر /فَانْظُرْ"با ساختارهاي صرفی مختلف "نظر"

 اي که این تعبیر با حضرتبه گونه. به کار رفته است 7نمل آمده که پنج بار از آن در داستان سلیمان
پري، (، جنّ)مورچه(ي داستان وي مانند ملکه سبأ، نملها ها و شخصیت رعناصر، نشانهو دیگ سلیمان

توان به عنوان ، کارکردي معنادار پیدا کرده و از آن می...و )مرغان(، طیر)باد(، شیاطین، هدهد، ریح)دیوان
ریم به این زیرا این واژه در هیچ داستانی در قرآن ک. یاد کرد 7حضرت سلیمان عناصر داستانیکی از 

حال با توجه به . میزان که در داستان کوتاه سلیمان در سوره نمل آمده، یکجا استعمال نشده است
ي ها در تعداد قابل توجهی از غزلیات حافظ در کنار حضرت سلیمان یا دیگرعناصر و شخصیت "نظر"اینکه

و سایر  7ر کنار سلیماناز سوي حافظ د "نظر "رسد به کارگیريداستان وي قرار گرفته، به نظر می
و قرائن لفظی و معنوي، هدفمند، آگاهانه، هنرمندانه و تحت تأثیر فضاي معنوي قرآن کریم است و  ها نشانه

، یکی از غزلیاتی است 278در این میان غزل . آیدي ترویج فرهنگ قرآنی و اسالمی به شمار میبرااقدامی 
  . ر رفته استکا در کنار سایر عناصر داستان به "نظر " که

  
  .278، حافظ، نظر، غزل7قرآن کریم، سلیمان: کلیدي واژگان
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  alinazary2002@gmail.com دانشیار دانشگاه لرستان. 1



 1393، بهار 2، سال اول، شمارهفصلنامه مطالعات ادبی قرآنی/ 184

  مقدمه
بیانگر  ،دیوان ويمطالعه خواجه شمس الدین محمد شیرازي و حیات تاریخ  بررسی

اي از تفاسیرآن،  این نکته است که این شاعر غزل سراي فارسی با آیات قرآن کریم و پاره
این ارتباط به حدي عمیق است که . یر داشته استپیوندي عمیق و وابستگی وصف ناپذ

و او را ) 24: 1 ،1386غنی،  :نک(؛ )146-143: 1386مجتبائی، (لسان الغیب، لقب گرفت
خواند و به لطائف و ارده روایت از حفظ میهحافظ نامیدند زیرا او قرآن را با چ

را از یک داستان  ي این کتاب آسمانی آشنا بود به شکلی که گاهی وي یک غزلها ظرافت
نظیر آنچه در . را در قالب غزل سروده است معین قرآن کریم الگو گرفته و هنرمندانه آن

نظري و همکاران، : نک( "...دستم صاحبدالن خدا را رود ز دل می"غزل پنجم با مطلع 
بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت "با مطلع  77و یا درغزل ) 95- 125: 1389

پذیري پنهان و   اثر هچنانک .رخ نموده است) 144-119:  1389نظري، : نک( "....
 94در سوره قصص در غزل  7و حضرت شعیب 7حافظ از داستان موسی هنرمندانه

و اساسا دلربایی، پویایی و فراگیري دیوان ) 1390نظري، (دیوان نیز از این قبیل است
ودان و همیشگی و هدایتگر قرآن حافظ در این است که مبدأ و منشأ و اساس آن، کتاب جا

مجید است و خود حافظ، سحر کالم و فیض روح القدسی خود را مرهون صبح خیزي و 
  . داند دعا و ورد سحري در  سایه  قرآن کریم می

رسد، خواجه حافظ، گاهی برخی از واژگان را نه صرفا به عنوان  در این میان به نظر می
 ه به عنوان یک فرهنگ قرآنی و با بار معنایی دینی، آنیک واژه با کارکرد معنایی آن، بلک
این است که کلمه مفروض نگارنده لذا . کار گرفته استه را در برخی از غزلیات، هدفمند ب

اي به معناي نگاه و نگاه کردن  در برخی از غزلیات حافظ صرفا به عنوان واژه "نظر"
آگاهانه و در کنار  و ی، هدفمندبلکه این تعبیر با کارکردي قرآنی و اسالم ،نیامده

هدهد، باد، صبا، سبا، ملکه،  مانند 7و قرائن لفظی و معنوي سلیمان ها ، نشانهها شخصیت
  . قرار گرفته است... ملک، حشمت، مور، لشکر، تخت، پري، دیو و
ي مرتبط بر اساس ها ي حافظ و پژوهشها شایان ذکر است تاکنون در میان شرح

شم جاوید که به تفصیل به ارتباط ها  ن مسأله تبیین نشده و حتی آقاياطالعات نگارنده، ای
پرداخته، نگاه قرآنی خواجه را  7جمله داستان سلیمان غزل حافظ با قرآن کریم از چند
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) 29- 21 :1377جاوید، :نک(و ارتباط آن با آیات قرآن، تبیین نکرده است "نظر "به واژه 
، از "دیوان حافظ الشیرازي 216فی غزلیۀ  أو ملکۀ سب 7قصۀ سلیمان أثر " البته در مقاله

گذرا اشاره شده  "منظور و صاحب نظري، نظر کردن و نظرها"این زاویه به واژگان 
  )1391نظري،: نک(؛ )139-164: 1389نظري، : نک(است

  
 دیوان حافظ 278ابیات غزل . 1

هاي  رترین نسخهکه یکی از معتب) 1387(قزوینی _ براساس نسخه غنی 278ابیات غزل 
  : حافظ است، داراي هفت بیت زیر است

  خواهم که مـردافکن بـود زورش   شراب تلخ می
  

  کــه تــا یــک دم بیاســایم ز دنیــا و شــر و شــورش 
  

  سـماط دهــر دون پــرور نــدارد شــهد آســایش 
  

  مذاق حرص و آز اي دل بشو از تلـخ و از شـورش  
 

  مکـر آسـمان ایمـن   کـه نتـوان شـد ز     می بیاور
  

ــورش     ــرّیخ سلحش ــی و م ــره چنگ ــب زه ــه لع   ب
  

  کمنــد صــید بهرامــی بــیفکن جــام جــم بــردار 
  

  که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نـه گـورش  
 

  صــافیت راز دهــر بنمــایم   مــی بیــا تــا در 
  

  به شرط آن کـه ننمـایی بـه کـج طبعـان دل کـورش      
  

  کردن به درویشـان منـافی بزرگـی نیسـت     نظر
  

  بـود بـا مـورش    نظرهـا مان بـا چنـان حشـمت    سلی  
 

  پیچـد سـر از حـافظ    کمان ابروي جانـان نمـی  
  

ــده مــی ــیکن خن ــی زورش  ول ــازوي ب ــدین ب ــد ب   آی
  

  )235: 1387حافظ،( 
  
 ي داستان ويها و مهمترین عناصر و شخصیت 7سلیمان. 2

کوتاه، مظاهر شخصیت بزرگ و صورت  بهداستان حضرت سلیمان و در در قرآن کریم 
) 16 :نمل( ؛)30:ص(وراثت حضرت سلیمان از داود: یکم:کرامت  وي، تبیین شده است با

جنّ و طیر و باد براي وي از سوي خداوند  ، تسخیر7ایتاء ملکى عظیم به سلیمان :دوم
 ؛)102:بقره (متعال و آموختن زبان مرغان به آن حضرت، که این چند نعمت در آیات

انداختن : سوم. ذکر شده) 39تا  35 :ص( ؛)13تا  12: سبأ(؛ )18تا  16:نمل(؛ )81: انبیاء(
 7بر سلیمان "صافنات جیاد"عرض  :چهارم) 33 :ص( 7جسد بر روى تخت سلیمان

)   79تا  78: أنبیاء( افتادن گوسفند در زراعت داورى او در مساله :پنجم) 33تا  31: ص(
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 20:نمل(هدهد و ملکه سبأ  نداستا: هفتم)  19 - 18: نمل(اشاره به داستان مورچه  :ششم
: 15، 1417طباطبایی،  : نک) (14:سبا( انکیفیت درگذشت حضرت سلیم :هشتم) 44تا 

367-368(  
ملک، ملکه، حشمت، جنّ و پري،  بر اساس آیات فوق، واژگان و تعابیري مانند

 توان از را می...شیاطین، دیوان، مرغ و طیر، باد، صبا، سبا، تخت، هدهد، مورچه، آصف و
 ها آنیا تعدادي از  ها آناي که اجتماع  به حساب آورد به گونه 7داستان سلیمان عناصر

ارجاع  7ویژه داستان سلیمانمتن، مخاطب را به آیات قرآن و بهم در یک  در کنار
  . دهد می

  
 7در داستان سلیمان"نظر ". 3

در  بار در چهل و هشت سوره و) 129( بیست و نه و در قرآن کریم یکصد "نظر"
 /انْظُرْنا /النَّاظرینَ /تَنْظُرُونَ "و پانزده آیه با ساختارهاي صرفی متعدد مانند  یکصد

 /فَانْتَظرُوا /نْظرْنیاَ/  منْتَظرُون /انْتَظرُوا /انْظُرُوا /فَانْظُروا /فَنَظرَةٌ /نْظُراُ /فَانْظُر / ینْظَرُون
بار ) 8(در سوره نمل هشت "نظر". لف آمده استبا کارکردهاي معنایی مخت... و "للنَّاظرین

بدین شکل که در داستان . به کار رفته است " ...فَانْظُرُوا/فَانْظُرْ/فَانْظُر" ساختارهاي در
 و یک بار نیز "نَنْظُر/فَناظرَةٌ/ فَانْظُري/فَانْظُر/سنَنْظُر"بار در ساختار ) 5(، پنج7سلیمان

و  7یعنی آیه چهاردهم در داستان حضرت موسی 7اندقیقا در آیه قبل از داستان سلیم
( خورد می است، به چشم 9وم یهود که خطاب به پیامبر اسالمق          

                                 
                   ( )14-15 :نمل (  

، "نظر"اشتقاقات متعدد صرفی :نکته یکم: رسددر اینجا ذکر چند نکته الزم به نظر می
و سوره ) ده بار(و سوره  بقره) نه بار(، أنعام)یازده بار(یونس) پانزده بار(در سوره أعراف 

. داردترین کاربرد را  بیش) پنج بار(و سوره صافّات) هشت بار(مورد بحث یعنی سوره نمل
نمل در مرتبه  جهت تعداد تکرار و کاربرد، سورهشود از همانگونه مشاهده می: نکته دوم

ص داده است، هاي قبل از آن که بیشترین تعداد آیات را به خود اختصا پنجم است و سوره
آیه  286داراي )ترین سوره بزرگ( که سوره بقره طوريه ب .استهاي بزرگ قرآن  از سوره
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 93حال آنکه سوره نمل داراي  ،آیه است 165آیه، انعام  109آیه، یونس  206و أعراف،
باشد و این تعداد در سوره نمل با توجه به حجم نسبتا کم آیات این سوره به نسبت  آیه می

 بقره، أعراف،( هاي مذکور در سوره "نظر" :نکته سوم .ها، جاي تأمل بیشتر دارد رهسایر سو
در پنج بار  ،"نظر"که تعبیر یکجا و در یک داستان نیامده است در حالی) یونس، أنعام

یعنی  7داستان سلیمان و ملکه سبا و یک بار آن نیز در یک آیه قبل از داستان سلیمان
ترین آیات  تي بقره که یکی از شگفسوره 102آیه  :کته چهارمن .آیه چهاردهم آمده است

و نیز آیه ) 234:  1، 1417طباطبایی،: نک( گردد و از عجایب نظم قرآن کریم محسوب می
پرداخته ... هاروت و ماروت و  و ملک وي و شیاطین و نیز دو فرشته 7، به سلیمان103
( :است                         

                          

                                 

                                     

                                

                    ( )هبقر: 
102-103 (  

کارگیري یک ه نی یک آیه بعد، نهی خداوند متعال از بیع 104ترین موضوع آیه  مهم
در این آیه، خداوند بزرگ، مسلمانان را از به . و امر به استعمال تعبیردیگري است تعبیر

این تعبیر . کند فرماید و تعبیر دیگري را جایگزین آن می نهی می "راعنَا"کارگیري تعبیر 
 ( :نیست "انظُرْنَا"زیبا چیزي جز                  

        ( )104 :هبقر(  
از به  9مفرماید که در گفتگو با پیامبر اسال خداوند متعال، به مسلمانان امر می

، معنایی زشت و این تعبیراز  ودخودداري کنند زیرا در فرهنگ یه "راعنَا"کارگیري 
رفت و دستاویزي براي  شد و در معناي سب و دشنام به کار می نادرست برداشت می

استفاده کنند تا مورد  "انظُرْنَا "کند که ازگردید و در مقابل مسلمانان را امر مییهودیان می
ا ألقى علیهم شیئا من إذ 9کان المسلمون یقولون لرسول اللَّه« تمسخر یهودیان قرار نگیرند
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و کانت للیهود . راعنا یا رسول اللَّه، أى راقبنا و انتظرنا و تأن بنا حتى نفهمه و نحفظه: العلم
عنا، را: فلما سمعوا بقول المؤمنین» راعینا«ون بها عبرانیۀ أو سریانیۀ و هی کلمۀ یتساب

المؤمنون عنها و أُمروا  یهِنُو هم یعنون به تلک المسبۀ، ف9افترصوه و خاطبوا به الرسول
174 :1  ،1407زمخشري، (  »ره إذا انتظرهظَن نَبما هو فی معناها و هو انْظُرْنا م (  

ال تَقُولُوا راعنا و قُولُوا "«: دنویس می مرحوم عالمه طباطبایی در خصوص این آیه چنین
نکنید همین خود کفرى است ، که اگر چنین )انظرنا: (یدیبگو) راعنا(الخ، یعنى بجاى  "انْظُرْنا

از شما، و کافران عذابى دردناك دارند، پس در این آیه نهى شدیدى شده از گفتن کلمه 
 (: فرماید اى دیگر تا حدى معنا کرده، مى ، و این کلمه را آیه)راعنا(      

                                 

                           

        ( )این کلمه در بین : آید دست مىهکه از آن ب ) 46 :نساء
بوده است، ) بشنو خدا تو را کر کند(سم نفرین و فحش بوده، و معنایش یهودیان یک ق

خاطر اینکه ایشان هشدند، باتفاقا مسلمانان وقتى کالم رسول خدا را درست ملتفت نمی
تر صحبت کنند، که  کمى شمرده: کردند ن خواهش مىکرد، از ایشا گاهى بسرعت صحبت مى

که عبارتى کوتاه است اداء ) راعنا(ایشان متوجه بشوند، و این خواهش خود را با کلمه 
این : است، ولى همانطور که گفتیم) مراعات حال ما بکن(کردند، چون معناى این کلمه  مى

: گفتند رصت که مسلمانان هم میو یهودیان از این ف کلمه در بین یهود یک رقم ناسزا بود
، بظاهر )راعنا: (گفتند رسیدند، مى مى 9خدا رسوله استفاده کرده، وقتى ب) اراعن -راعنا(

کردند که منظورشان رعایت ادب است، ولى منظور واقعیشان ناسزا بود، و لذا  وانمود مى
 هادوا یحرِّفُونَ  لَّذینَمنَ ا: (فرستادخداى تعالى براى بیان منظور واقعى آنان، این آیه را 

الخ، و چون ) الْکَلم عنْ مواضعه، و یقُولُونَ سمعنا و عصینا، و اسمع غَیرَ مسمعٍ، و راعنا
منظور واقعى یهود روشن شد، در آیه مورد بحث مسلمانان را نهى کرد از اینکه دیگر کلمه 

، یعنى )انظرنا: (جاى آن چیز دیگر بگویند، مثال بگوینده کار نبرند و بلکه به را ب) راعنا(
و للْکافرِینَ عذاب أَلیم الخ، منظور از کافرین در اینجا کسانى است که  .کمى ما را مهلت بده
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از این دستور سرپیچى کنند و این یکى از مواردى است که در قرآن کریم کلمه کفر، در 
  )374- 373: 1 ،1374طباطبایی، ( »تترك وظیفه فرعى استعمال شده اس

جایگزینی براي فرهنگ اسالمی  ،در این آیه "نظر "گردد تعبیرهمانگونه که مالحظه می
گیر این تعبیر در سوره  رسد کاربرد نسبتا چشمدر برابر فرهنگ یهودي است و به نظر می

ه ب "ناانظُرْ"کارگیري به مبنی بر و نیز دستور خداوند  7نمل و داستان سلیمان
یعنی دقیقا پس از داستان سلیمان و یهود و شیاطین و سوره بقره  104آیه در  "راعنَا"جاي
توان میان  از این روي می. با هم مرتبط و قابل تأمل باشد) روت و ماروتها ( کلَدو م

بار و حضور  123در ساختارهاي مختلف در دیوان حافظ به تعداد  "نظر"استفاده از تعبیر
بار، ارتباطی لطیف و قابل تأمل  129بیر به تعدادي تقریبا مشابه در قرآن مجید یعنی این تع

  .البته هرچند تصادفی، برقرار کرد
از این زاویه، معنادار و هدفمند  "نظر" ،توان تصور کرد که تأکید حافظ بربنابراین می

نگ مسلمانان را رف یک واژه ساده و کم اهمیت نیست بلکه تعبیري است که فرهباشد و ص
، غلبه داده و هیچ 9پیامبر بر فرهنگ سرشار از توهین و اهانت و تمسخر  یهودیان عصر

به عبارت دیگر . و مسلمانان نداده است 9دست یهودیان براي ریشخند پیامبر اي به بهانه
  .در راستاي تأکید قرآن کریم بوده باشد "نظر"توان استنباط کرد که تاکید حافظ بر تعبیر می

اثبات این  - همانگونه که قبال اشاره شد - لذا هدف نگارنده از طرح مباحث این مقاله
  ، سبا، جنّ، تسخیر باد، صبا، آصف،همانند ملک، هدهد، ملک "نظر "عبیرمفروض است که ت

و  7سلیمانداستان   تشکیل دهندهعناصر مالئمات و تواند جزء  می ،...روت بابلی وها
رسد در برخی از موارد، استفاده حافظ از این واژه و به نظر می اشدحوادث پیرامونی وي ب

در کنار دیگر عناصر و قرائن سلیمان، هدفمند و آگاهانه و تحت تاثیر نگاه قرآنی و 
 . اسالمی در قبال فرهنگ یهودي است

 
  در غزلیات حافظ  "نظر". 4

ند نظر، نظرها، منظور، ي متعدد صرفی مانها و ترکیب نظر در دیوان حافظ با ساختارها
باغ نظر، نظرپاك، غایب از نظر، صاحب نظر، نظر باز، نیم نظر و بلند نظر، یمن نظر، کوته 

بدانجا تا اهمیت این تعبیر در دیوان حافظ . کار رفته استه بار ب 123، ...نظر، نظر آصف و
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بازي و نظر، نظر"است که مرحوم استاد مرتضوي مبحثی از کتاب خود را به اصطالحات
 "نظر"« :گوید می وي). 752-742: 1384مرتضوي،  :نک( اختصاص داده است "علم نظر

سعدي و حافظ . است "نگریستن"و  "نگاه و نگاه کردن"از لحاظ لغوي تقریبا معادل 
اند، ولی بخصوص در شعر حافظ این کلمه به  را نزدیک به همین معنی آورده "نظر"نیز

مفهوم به کند که  می ي بار مفهوم عرفانی گرایش پیدااصطالحی عمیق و خاص و دارا
ي جمال ها و ادراك و احساس بارقه "زیبایی شناسی عارفانه"و  "علم الجمال"فلسفی 

انتقال و عبور از  در نهایتسن و جمال ازلی در مظاهر ناسوتی و الهی و انعکاس انوار ح
 »...تی بسیار نزدیک استمرزهاي ممنوع تجلیات صفات جمالیه در عالم علوي و الهو

  )742: 1384مرتضوي، (
 "نظر"در تمام غزلیات حافظ به  "نظر"شود مفروض نگارنده این نیست که  می تأکید

 تعداد کهزمانی که بلکه منظور این است  ،گردد و قرآن کریم برمی 7در داستان سلیمان
گیرد،  می هم قرار در غزلی از حافظ در کنار 7سلیمانداستان  به از عناصر قابل توجهی

بنابراین در بخش بعدي . کند می معنایی قرآنی و سلیمانی پیدا ،و مشتقات آن "نظر"تعبیر 
در کنار  "نظر"از دیوان وي به عنوان نمونه، خواهیم پرداخت که  278به غزل تنهامقاله، ما 

قرار  ...و  واژگانی مانند سلیمان، مور، صحرا، خنده، مکر آسمان، زهره چنگی و کمان
شود که از چنین  غزلیات دیگري نیز در دیوان حافظ یافت می گردد یادآور. گرفته است

 .گردد می صرف نظر ها آنبه دلیل ضیق مجال از تحلیل  کهوضعیتی برخوردارند 
  
  در قرآن کریم 7و داستان سلیمان 278غزل در  "نظر "بررسی تطبیقی. 5

  278غزل و عناصر داستان سلیمان در  ها نشانه .5.1
ي لفظی و معنوي قابل توجهی  ها داراي عناصر، قرائن و نشانه دیوان حافظ 278غزل 

  :گردد محسوب می 7رتباطی میان غزل و داستان سلیماناست که پل ا
  مور، سلیمان و حشمت) الف

  :بیت هفتم همین غزل چنین است
  مورشنظرها بود با  شمتحبا چنان  سلیمان          نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست

در کنار مور، ) 322: 1 ،1387خرمشاهی،: نک( و حشمت وي 7سلیمان واژه
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پیوند  نمل، در سوره 7ستند که غزل را به داستان سلیماني لفظی هها ترین نشانه واضح
 ( دهدمی                    

                        

                         

                    

      ..( )نیز از دو جهت با داستان  "مور" واژه) 18-15 :نمل
مبارکه  سوره 18در آیه  "نملۀ"به تواند  می از یک سو ، و، گره خورده است7سلیمان

( داشته باشد نمل اشاره                 

                  (  و از سوي
ان که در عصاي سلیم به مور یا موریانه -مودهنشاره ه استاد خرمشاهی نیز اکچنان -دیگر 
ْضدابۀُ "سوره سبأ که از آن به  14آیه  َر ْ : نک( گردد تعبیر شده  است، برمی "األ

 ( )323: 1 ،1387خرمشاهی،                   

                        

         ( )14:سبأ ( 
  
  پیمودن صحرا )ب

  نه بهرام است و نه گورش ،که من پیمودم این صحرا  کمند صید بهرامی بیفکن جامِ جم بردار
ي و جهانگیري عزم سلحشور« :کند می خرمشاهی بیت چهارم این غزل را چنین معنا

همانند بهرام گور مکن و به جایش به صلح و صفا و شادخواري بپرداز؛ زیرا گردنکشان و 
روند و من در این پهندشت اثري از  شوند و بر باد می جنگجویان جهانگیر نیز خاك می

ي ها با توجه به قرائن و نشانهکن یل) 878: 2 ،1387خرمشاهی،( »ام بهرام و گور او نیافته
 در بیت چهارم نیز "اصحرپیمودن "آشکاري مانند سلیمان، حشمت و مور در غزل،  لفظی

در داستان حضرت سلیمان اشاره  "وادي النمل"تواند به شکلی رمز گونه و تأویلی، به  می
( :کند                     

                ( )18:نمل(  
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در این غزل همان معناي  "صحرا"شود که منظور نگارنده این نیست که تأکید می
بلکه مقصود این است که حافظ براي بیان است  ر داستان را دارد و با آن مطابقد "وادي"

در کنار هم، در غزل بهره  7یم خود از واژگان داستان سلیمانمقاصد شعري و مفاه
گرفته و به شکل ایهام، ذهن مخاطب را از یک سو به واژگان و مضامین داستان ارجاع 

هاي لفظی دیگر، مخاطب را به معانی ثانوي  دهد و از سوي دیگر با به کار گرفتن نشانه می
یک نوع سرگردانی و حیرت و براي مخاطب دهد و در واقع  و مورد نظر خود نیز ارجاع می
هاي شعر حافظ است که  ترین ویژگی کند و این یکی از مهم تردید در فهم غزل ایجاد می

 ها ي فکري مختلف در زمانها ها و پیش زمینه با دیدگاه هاي متعدد قدرت تطبیق با مخاطب
مان، مور، صحرا، به عنوان مثال حافظ از یک جهت، سلی ،هاي متمادي دارد و براي نسل
کار ه در غزل برا ... و  -استبر اساس دیدگاه نگارنده که در پی اثبات آن  - خنده و نظر

 گیرد که ذهن مخاطب را به داستان حضرت سلیمان در قرآن کریم سوق داده و از دیگر می
صافی، کمند صید بهرامی،  می شراب تلخ، ي لفظی دیگري مانندها جهت از نمادها و نشانه

  . دهدده و مخاطب را به معانی و مفاهیم دیگري ارجاع میکراستفاده ... ور، جام جم وگ
  

  مکر آسمان و زهره چنگی) ج
  به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش  که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن می بیاور

شراب بیاور زیرا با بازیگري زهره چنگ نواز و « :در معناي بیت سوم غزل آمده است
 )1163:  2 ،1386هروي، ( »توان از مکر و فریب آن ایمن شد جنگجوي آسمان نمی مریخ

شارحان، زهره چنگی را بر زهره چنگ نواز و ناهید که به فلک معروف است و مریخ را بر 
  )1615: 3 ،1366سودي، ؛124  :1387،1خرمشاهی، (. کنند ستاره بهرام، حمل می

کنار بهرام در بیت چهارم  در بیت سوم در "ریخم"رسد حافظ با به کارگیري به نظر می
کن این پیوند و زیبایی را یل. به دنبال ایجاد تناسب و پیوستگی و زیبایی در غزل بوده است

، "زهره چنگی"توان دریافت و آن عبارت از هماهنگی و انسجام میان  از دیگر جهت می
نگارنده شارحان محترم است که بر اساس اطالعات  "7سلیمان"و داستان  "مکرآسمان"

سوره بقره که  102داستان زهره و مکر آن ذیل آیه . اند اي نداشته حافظ بدان اشارهدیوان 
روت و ماروت است و پیشتر به آن اشاره شد، در برخی از تفاسیر ها  مربوط به سلیمان و
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( :چنین آمده است               

                ( ایشان دو : کلبى گوید
کنند و سبب آن بود که فرشتگان آسمان آدمیان را  ایشان را عذاب مى ،اند به بابل فرشته

ن سرزنش مکنید آدمیان را چندی: خداى تعالى ایشان را گفت. سرزنش کردند به معصیت
ام در شما بنهادمى، از شما همان  به گناه که اگر آن شهوت و هواى تن که در آدمیان بنهاده

فراترین خویش را اختیار کنید تا من ایشان را  ،خواهید که بدانید .گنه آمدى که از ایشان
: ه را اختیار کردندایشان سه فرشت .به طبع آدمى گردانم و به زمین فرستم تا عجایب ببینید

خداى تعالى ایشان را به طبع آدمى گردانید و به زمین فرستاد تا . عزا و عزایا و عزازیل
عزازیل چون در خویشتن نگرست بدانست که خود را نگه نتواند . حکم کنند میان مردمان

به . دندو عزا و عزایا بمان. داشت از معصیت، استغفار کرد خدا را و خدا او را به آسمان برد
شدند و میان  کردند و به شب به نام مهین خدا به آسمان مى روز میان اهل زمین حکم مى

و به  ،نام او زهره - حزنى از فرزندان نو. یک چندى برآمد. کردند فریشتگان عبادت مى
بدیشان آمد به تحاکم و تظلّم از شوهر، که آن شوهر را  - پارسى بیدخت، و به تازى ناهید

بر وى  .عزا و عزایا را چشم بر روى او افتاد. و آن زن را جمالى بود بغایت .دشمن داشت
. کنم :ما ترا از شوهر جدا کنیم، تو تن خود ما را بذل کنى؟ گفت :و گفتند. عاشق شدند

او با ایشان وعده کرد به جایى . ایشان حکم بناحق بکردند و او را از شوهر جدا کردند
. ام از این شوهر، مگر او را هالك کنید من هنوز ایمن نه :تچون قصد او کردند، گف. خالى

یک کار نیز مانده است من بت پرستم، شما را بت بباید  :تزن گف. ایشان او را هالك کردند
زن چون . معاذ اللَّه ما بت پرستیم :ایشان گفتند .پرستید تا من یکسر تن به شما تسلیم کنم

اى خمر بازخورید که  شاید که بت نپرستید، پاره: تدانست که دل ایشان در قبض آورد، گف
آن زن . ایشان بر هواى آن زن خمر بازخوردند و مست شدند. مسلمانان خمر خورند

یک کار بکنید آن مهین نام  :چون قصد او کردند، گفت. ان نمودخویشتن را آراسته بدیش
زهره آن . در او آموختندایشان در آن بیهشى مهین نام خدا . خدا که دانید، در من آموزید

چون باهش آمدند، خویشتن را دیدند حکم . ن را فرو گذاشتایشا. بگفت و به آسمان شد
نزد ... کرده و خمر خورده و مرد کشته و قصد حرام کرده و نام خدا از دست بداده بناحق
امشب بنگرم تا چه آید در  :و او را بگفتند که حیلت چیست؟ او گفت...آمدند عابدى
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شما مستوجب : آن دو محروم را گوى که :آوازى شنید که... چون شب درآمد. دیث شماح
. عذاب این جهانى یا عذاب آن جهانى ،عذاب خدا گشتید، البد شما را عذاب خواهد بود

چون . گر ناچار عذاب خواهد بود، این جهانى کمتر، زیرا که این منقطع است :ایشان گفتند
  دند، هر روز چون اهل زمین نماز دیگر بکنند به جماعت،عذاب این جهانى اختیار کر

خداى تعالى . کنند تا دیگر روز روت و ماروت را به بابل در چاهى بیاویزند و عذاب مىها
تر  گویند عذاب بر ایشان سهل ایشان آن مى. ایشان را دعایى تلقین کرده است در ثناى خود

د، و آن ثناى خدا با شیطان گردانند تا دیو به جهودان بشنوند آن را از ایشان بیاموزن. بود
  ) 106-110 :1380،1سورآبادي،( »...مراد ایشان کارها کند

 میبدي،: نک(شبیه همین داستان در کشف االسرار تألیف قرن ششم نیز آمده است 
و در مجمع البیان طبرسی نیز تألیف قرن ششم این قصه تقریبا به ) 295-296: 1 ،1371

و در باره سبب ... « نیامده است "زهره"کن زن فریبکار با نام یذکر شده  لهمین مضمون 
هاى فرزندان آدم با  مالئکه تعجب کردند از نافرمانی: اند زمین برخى گفتهه ب ها آنآمدن 

زدیک آن زن زیبایى را دیدند که ن...آنان ارزانى داشتهه هاى فراوان ب اینکه خداوند نعمت
این روایت را عیاشى از امام ...دندآن زن پیدا کره عالقه زیادى بآید  باستقبال آنان می

نقل کرده لیکن کسى که براى مالئکه عصمت و مصونیت قائل است این معنا را باور  7باقر
  )288-290: 1 ،1360طبرسی،( »پذیرد نداشته و نمى

 -ستکه نگارنده در پی آن نی - نقد و بررسی درستی یا نادرستی داستان  صرف نظر از
داستان فوق در تفاسیري مانند کشف االسرار، تفسیر سورآبادي و مجمع البیان که مورد  در

ارتباط تنگاتنگی با  "مکر آسمان"و  "زهره"گردد که یتوجه حافظ بوده است، مشاهده م
  که در خصوص سلیمان ودارد سوره مبارکه بقره  102ه داستان حضرت سلیمان و آی

  : من اینکه حضور شراب تلخ در بیت اول غزلض.  روت و ماروت استها
  که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش  خواهم که مردافکن بود زورش    می شراب تلخ

و نوشیدن شراب و خمر در داستان فوق الذکر در خصوص زهره توسط عزا و عزایا و 
داستان ( ا با متن مبدأر) غزل(، ارتباط متن مقصد7در داستان سلیمان ،روت و ماروتها یا

  .کند می تر تقویت بیش) قرآنی
از تفاسیر متعدد قرآن از جمله  توان گفت با عنایت به این نکته که حافظبنابراین می
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تفسیر سورآبادي و کشف األسرار اطالع داشته، با آگاهی از این مطلب، به شکلی هدفمند 
قرار داده است  7داستان سلیمان اصررا در کنار دیگر عن...زهره، مکر آسمان، شراب و"

  . نماید می تر رخ ي غزل حافظ نیز بیشها و بدون شک از این زاویه، زیبایی
  

  خنده و بازوي بی زورکمان ابرو، ) د
  زورش بازوي بیبدین  آید خنده میولیکن           پیچد سر از حافظ کمان ابروي جانان نمی     

ابروي کمانی یار من از حافظ سرپیچی « :استمعناي بیت از نگاه خرمشاهی چنین 
) ویژه کمان ابروي یاره ب( ولی کشیدن هر کمانی). یار با من بر سر مهر است( کند نمی

از بازوي بی زور من که  -طرفی یا هر ناظر بی- و یار من. دارد) نیز زر و( احتیاج به زور
: نک( »گیرد می شا حتی عرضه کشیدن چنین کمان نازك و ظریفی را ندارد، خنده

  )879: 1387،2 خرمشاهی،
داستان حضرت تلمیحی به تعابیر قرآنی در  ،رسد در بیت فوق دو تعبیر زیربه نظر می

است و داراي نوعی ایهام تناسب است که از یک طرف هم بیانگر معناي کمان است  سلیمان
لذا در کنار .  تناسب دارد 7سلیمان سوي دیگر با منسأة و عصا در داستانو هم از 

و زیبا  اي هنري تواند اشاره پذیرش معناي ارائه شده از سوي شارحان محترم، بیت فوق می
  . محسوب گردد 7و ملیح به داستان سلیمان

  
  خنده و بازوي بی زور: تعبیریکم

( در داستان حضرت سلیمان چنین آمده است           

                    

                        

                        

         ()تا به سرزمین ) حرکت کردند ها آن( )19-18:نمل
هاى خود بروید تا سلیمان و لشکرش شما را  به النه«: اى گفت مورچگان رسیدند مورچه

: او تبسمى کرد و خندید و گفت سلیمان از سخن !فهمند مال نکنند در حالى که نمىپای
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اى به من الهام کن، و  ارزانى داشته هایى را که بر من و پدر و مادرم شکر نعمت! پروردگارا«
رحمت خود در ه توفیق ده تا عمل صالحى که موجب رضاى توست انجام دهم، و مرا ب

همانگونه ) 378: 1373ترجمه آیت اهللا مکارم شیرازي،(» !زمره بندگان صالحت وارد کن
بازوي بدین  آید خنده میولیکن "شود هماهنگی قابل تأملی میان  می که مشاهده

گردد  داستان وجود دارد و مالحظه می در "فَتَبسم ضَاحکاً من قَولها"و در غزل  "زورش بی
 زور مور با زبان غزل، به خنده سلیمان و بازوي بیکه حافظ هنرمندانه و رمزآلود و زیبا 

  .اشاره دارد) نملۀ(
  زورش آید بدین بازوي بی ولیکن خنده می        پیچد سر از حافظ کمان ابروي جانان نمی 

براي داستان حضرت سلیمان ی و ایمای زکه خنده، به تنهایی، نشانه و رمتوضیح این
رود که در آن غزل، کار می کن زمانی که این واژه در غزلی بهیگردد لمحسوب نمی

آگاهانه یا ناخودآگاه ... اي از واژگان داستان مانند سلیمان، حشمت، مور، صحرا ومجموعه
گیرد و در بردارنده روحی فرهنگی و  می نیز معنایی قرآنی به خود "خنده"کار رفته، واژهه ب

 دینی و قرآنی است و در کنار همان مجموعه به هم پیوسته است که معنا، تفسیر و تحلیل
  . شود می

ها و  شخصیترصدي د صدقصد ما تطبیق  ،قبال تاکید شدکه ت همانگونه بدیهی اس
ي رمز گونه و هنري ها معانی غزل بر داستان نیست بلکه ما به دنبال اثبات ارتباط و تلمیح

  .حافظ به آیات قرآنی هستیم که در برخی از ابیات کمتر مورد توجه بوده است
  

  کمان ابرو و محاریب: تعبیردوم
 (:آمده است )محاریب(به صورت جمع  7ستان سلیمانمحراب در دا    
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                       ( 
  )14-12 :أسب(

: المحاریب« :اند را بر مسجد و محلّ عبادت حمل کردهمحاریب بسیاري از مفسران 
یت محاریب ألنه یحامى علیها و سم: المساکن و المجالس الشریفۀ المصونۀ عن االبتذال

صور المالئکۀ و النبیین و الصالحین، کانت : و التماثیل. هی المساجد: و قیل. عنها یذب
 »تعمل فی المساجد من نحاس و صفر و زجاج و رخام لیراها الناس فیعبدوا نحو عبادتهم

یعملُونَ لَه ما یشاء منْ «: و نیز در مجمع البیان آمده است) 572 :3  ،1407زمخشري، ( 
حارِیبو هی بیوت الشریعۀ و قیل هی القصور و المساجد یتعبد فیها عن قتادة و الجبائی  :م

  )    598 :8  ،137طبرسی، ( »قال و کان مما عملوه بیت المقدس
کردندى سلیمان را هر  مى: عملُونَ لَه ما یشاء منْ محارِیبی« :گوید سورآبادي نیز می

و آن آن بود که سلیمان . ها و تندیس: ها و مسجدها و تَماثیلَ آنچه وى خواستى از محراب
 ها ها و صومع مسجد دوستر نداشتى، دیوان را فرمودى تا مسجدها و محرابهیچ جا از 

  )2014 :3  ،1380سور آبادى،( »...کردى  جات مىکردندى، وى در آنجا نماز و منا مى
توان گفت میان، محراب در داستان سلیمان و کمان ابروي جانان وجه اشتراك  می حال

بسیار و همانگونه که کمان و ابرو را . دو داراي قوس و کمان هستند زیرا هر استمشهوري 
  :انی، در کنار هم آمده استنیز در ابیات فراو ابروو  محراببینیم،  زیاد در کنار هم می

  دست دعا برآرم و در گردن آرمت                محراب ابرویت بنما تا سحرگهی  
  )139: 1387حافظ،(

  که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت           پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن    
  )141: همان(

  جز گوشه ابروي تو محراب دعا نیست      در صومعه زاهد و در خلوت صوفی         
  )126: همان(

  :در کنار هم آمده است) کمانچه(و گاهی محراب و ابرو و کمان
  در مسجد و میخانه خیالت اگر آید                 محراب و کمانچه ز دو ابروي تو سازم              

  )268: همان(
ارتباط را با غزل به  7ان سلیماندر داست) منسأة( "عصا" وجودشایان ذکر است که 
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زیرا قوس، وجه شبه میان . کند می ویژه کمان، تاحدودي هرچند ظریف و نامحسوس تقویت
ساخت و بناي  یمان پس از آیه سیزدهم که مسألهدر داستان حضرت سل. عصا و کمان است

بۀ دا(شود، بحث مرگ حضرت سلیمان، موریانه محاریب و تماثیل توسط پریان مطرح می
  .آید به میان می) منسأة(و عصا) االرض

فَلَما قَضَینا علَیه الْموت ما دلَّهم  :قوله تعالى«  :کنند می را بر عصا حمل "منسأة"مفسران 
المراد بدابۀ األرض األرضۀ على ما وردت به  ،رضِ تَأکُلُ منْسأتَهاألدابۀُ  موته إِالّ  على

 )363: 16  ،1417 عالمه طباطبایی،(» منسأة العصاالروایات و ال
را استعاره از  "منسأة"بوده است،  خشري که فراون مورد توجه حافظزم

و منسأته على ...یطرد و یؤخر: ألنه ینسأ بها، أى. العصا: و المنسأة« :دانسته) کمان("قوس"
زمخشري، (» تعارةلى االسسأة القوس عمن طرف عصاه، سمیت ب: و من سأته، أى... مفعالۀ
چون : فَلَما قَضَینا علَیه الْموت« :کند بر عصا حمل میآن را سورآبادي نیز ) 573: 3 ،1407

راه ننمود : رضِ تَأکُلُ منْسأتَهدابۀُ األ إِالّموته   قضا کردیم بر سلیمان مرگ ما دلَّهم على
  سور( »خورد عصاى او را و مگر رومیز که مىبر مرگ ا -یعنى لشکر سلیمان را -ایشان را

تَأکُلُ منْسأتَه، هی العصا العظیمۀ «  :و در لسان العرب آمده است) 2016 : 3  ،1380آبادى،
 و جالب اینکه حافظ، معناي عصا) 169 :1  ،1414 ابن منظور،( » ن مع الراعیالتی تکو

  :تو ابرو و کمان را نیز در یک بیت آورده اس) دست کش(
  کس نزده است از این کمان تیر مراد بر هدف             خیال من ابروي دوست کی شود دست کش

  )246: 1387حافظ،(
دست گیرنده و رام و مطیع که . ان محترم براي دست کش دو معنا ارائه داده اندشارح

ي در این جا معناي اول یعنی دست گیرنده با عصا، که مورد بحث نگارنده است، سازگار
  .بیشتري دارد

ترکیب وصفی از - دستکش« گوید کند و می استاد سودي آن را بر یدکچی حمل می
. نمایند گیرند و رهنمائی می کشیدن به معناي یدکچی چنانکه نا بینایان را یدکچیان دست می

مرحوم   .)1709: 3: 1366سودي، ( »...گویند) کشجنیبه( کش اکابر استکه یدك کسی
کی ممکن است که ابروي دوست تسلیم خیال من « :گوید ین خصوص میي نیز، در اوهر

دست گیرنده، کسی که : دستکش. شود؛ کسی با این کمان تیري بر هدف مراد نزده است
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  .)1229: 2 ،1386هروي، ( »...دست کسی را بگیرد و او را هدایت کند
تناسب  زیر بیت در "کمان "در آیه و ) ا و قوسعص( "منسأة"توان میان  به هر حال می

  .هرچند ظریف و البته هنري و زیبا احساس کردایهام گونه ارتباطی و 
  زورش بازوي بیبدین  آید خنده میولیکن    از حافظ پیچد سر نمیکمان ابروي جانان 

  .هاي شعر حافظ استفراموش نکنیم که ایهام و چند معنایی، یکی از بارزترین ویژگی
 در همین آیه مورد بحث البته با کارکرد "...پیچد سر از نمی"نکته دیگر اینکه معناي

تواند تداعی بخش معناي  می "...پیچد سر از نمی". شود می تري دیده معنایی متفاوت
( :در آیات زیر باشد "...و من یزِغْ منهم عنْ أَمرِنَا "معکوس عبارت     …   

                            

                 …    

                         ..( 
پیچد سر  نمی"که به معناي سرپیچی است، با  "یزغ عن أمرنا"زیرا تعبیر) 14-12:أسب(

و منْ یزِغْ منْهم عنْ أَمرِنا « استرك هرچند ضعیف و البته لطیف داراي وجهی مشت "...از
کرد، او را عذاب  از فرمان ما سرپیچى مى که ها آنو هر کدام از ( »نُذقْه منْ عذابِ السعیرِ

و هر یک از آنان از ) (429: 1373آیت اهللا مکارم شیرازي، ( ) چشانیم مى آتش سوزان
و از ( )1384:429گرمارودي، ( )چشاندیم پیچید بدو از عذاب آتش مى فرمان ما سر مى

اي،  ی قمشهاله) (چشانیم هر که سر از فرمان ما بپیچد عذاب آتش سوزانش مى ها آن
1380 :429( 

المعنى « :ه در تفسیر مجمع البیان بر معناي عدول و روي گردانی حمل شده استکنانچ     
ن هؤالء الجن الذین سخرناهم لسلیمان عما أمرناهم به من طاعۀ سلیمان نذقه و من یعدل م

ونَ لَه ما منهم عن طاعۀ سلیمان ضربه ضربۀ أحرقته یعملُ زاغ فمن... من عذاب السعیر 
و هی بیوت الشریعۀ و قیل هی القصور و المساجد یتعبد فیها عن قتادة و  محارِیبیشاء منْ 

و در کشّاف )  598 :8  ،1372طبرسی،( »...الجبائی قال و کان مما عملوه بیت المقدس و
 :طاعۀ سلیمان و قرئو من یعدل عنْ أَمرِنا الذي أمرناه به من   و منْ یزِغْ منْهم« آمده است

عذاب اآلخرة، عن ابن عباس رضى اللّه عنهما و عن : و عذاب السعیر. زغ من أزاغهی
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 »ى علیه ضربه من حیث ال یراه الجنّکان معه ملک بیده سوط من نار، کلما استعص: السدى
  .)572 :3 : 1407زمخشري،(

در بیت حافظ ... ر ازپیچد س شود که نگارنده بر این عقیده نیست که نمی می یادآوري
ایم که  است بلکه صرفا به دنبال بیان این نکته "...من یزغ منهم عن أمرنا"معادل و بیانگر آیه

مند شده و از تعابیر قرآنی  حافظ در سرودن این غزل از آیات سلیمانی، الهام گرفته و بهره
ه و تحت تأثیر براي بیان اغراض شعري و غزلی خود با کارکردهاي گوناگون استمداد جست

  .ابیات خود را سروده است 7هاي داستان سلیمان مایه واژگان، تعابیر و بن
  

  7نظر درغزل و داستان سلیمان.  2-5
ود که ش و قرائن لفظی یافت می ها حال بر اساس آنچه گفته شد، در این غزل، نشانه

در  "نظرهانظر کردن و "در این میان . کند هدایت می 7مخاطب را به داستان سلیمان
گردد  سوب مییی محها نشانه ها از جمله غزل مورد مطالعه درکنار دیگر عناصر و شخصیت

اوال زیرا این واژه . هماهنگی و ارتباط دارد، در قرآن کریم تناسب 7که با داستان سلیمان
کند که در آن سه نشانه دیگر از داستان قرآنی حضرت  دو بار در بیتی نقش آفرینی می

  :کار رفته استه ب  سلیمان، حشمت و موریعنی سلیمان 
  سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش        نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست

. شود دارد، یافت می 7ري که اشاره اي به داستان سلیماني دیگها در غزل نشانهثانیا 
از این قبیل است که به تحلیل آسمان  زور، زهره، مکر پیمودن صحرا، خنده بر بازوي بی

  .پرداختیم ها آن
، )ماده نظر در داستان سلیمان در سوره نمل 3بخش (همانگونه که قبال  "نظر"و اما 

و جمعا هشت بار در سوره نمل به شرح ذیل آمده  7ان شد، پنج بار در داستان سلیمانبی
). 152-154: 216 و ملکۀ سبأ فی غزلیۀ 7، أثر قصۀ سلیمان1389نظري، : نک( است

خطاب به  7سلیمان در سوره نمل در قصه موسی در یک آیه قبل از شروع داستان
چنین  9امبر عظیم الشأن اسالم حضرت محمداشرف مخلوقات و اشرف پیامبران یعنی پی

( آمده است                         

  ( )14:نمل ()            ()در آیه بیست و ) 15 :نمل
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دهد و از هدهد  هفتم همین سوره پس از آنکه حضرت سلیمان طیر را مورد تفقد قرار می
مان براي راست و آورد، حضرت سلی می یقین أملکۀ سبأ، نبگوید و هدهد از  سخن می

 ( کند استفاده می "سنَنظُرُ "در ساختار  "نظر"دروغ سنجی هدهد، از     

       ()کنیم ببینیم راست گفتى یا  ما تحقیق مى: گفت) سلیمان(« )27:نمل
ه بعدي همین در آی) 379: 1373ترجمه مکارم شیرازي،( »از دروغگویان هستى؟

 خطاب به هدهد چنین آمده است 7از زبان سلیمان "فَانظُرْ"با ساختار  )نظر(واژه
)                    ( )این نامه مرا « )28 :نمل

چه عکس العملى  ها آنببین ) وقّف کناى ت و در گوشه(ببر و بر آنان بیفکن سپس برگرد 
  ) همان( »!دهند نشان مى

رویم پس از آنکه ملکه نامه را دریافت و آنرا بر بزرگان خود  چند آیه که پیشتر می
از زبان  "فَانظُرِى "با ساختار امري "نظر"شود که  می خواند و از آنان نظرخواست، مالحظه

(رود می ربزرگان و اشراف ملکه سبأ خطاب به وي بکا             

             ( )ما داراى نیروى کافى و «: گفتند) (33:نمل
) همان(» !دهى قدرت جنگى فراوان هستیم، ولى تصمیم نهایى با توست ببین چه دستور مى

خود بر تعبیري است که ملکه سبأ در پاسخ بزرگان و اشراف  "نَاظرَةُ فَ "در دو آیه بعد 
( کند می زبان جاري             ( )اکنون (و من ( )35:نمل

رستادگان من چه خبر فرستم تا ببینم ف هدیه گرانبهایى براى آنان مى) بینم، جنگ را صالح نمى
  )  همان)! (را بیازمایم ها آنو از این طریق (آورند  مى

 عکس العمل و جواب مناسب و هماهنگی نسبت به گفته "فَنَاظرَةُ  بِم یرْجِع الْمرْسلُونَ"البته
 (باشد آنجایی که سلیمان خطاب به هدهد گفت می سلیمان خطاب به هدهد نیز  

               ( )از  "بم یرجع المرسلون "تعابیر)  28 :نمل
 "نَنظُرْ ".دهد می این هماهنگی را بیشتر نشان 7از زبان سلیمان "زبان ملکه و ماذا یرجعون

نسبت به  هخصوص اهتداء ملکتعبیر دیگري است از زبان سلیمان خطاب به کارگزارانش در 
 ( :شناختش از عرش                     ( )41:نمل( 
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شود یا از کسانى است که  تخت او را برایش ناشناس سازید ببینم آیا متوجه مى: گفت) سلیمان(« 
  ) 380ترجمه مکارم شیرازي، ( »هدایت نخواهند شد؟

در داستان سلیمان داراي نقش و کارکردي  "نظر"توان نتیجه گرفت که  بنابر آنچه گذشت، می
برجسته است و پنج بار تکرار این واژه با ساختارهاي متعدد صرفی در داستان سلیمان و جمعا 

 روع داستان سلیمانکار رفتن آن در یک آیه قبل از شه هشت بار تکرار آن در سوره نمل و ب
: دیوان حافظ الشیرازي 216و ملکۀ سبأ فی غزلیۀ  7، أثرقصۀ سلیمان1389نظري،  :نک(

یعنی یک آیه بعد از داستان سلیمان و متهم شدن  104کار رفتن آن در  آیه ه و نیز ب )152-153
پیرامون سوره بقره و جدال یهودیان و مسلمانان  103و  102وي به کفر از سوي یهود درآیه 

 "راعنا"بجاي  "انظرنا"کار گیريه و دستور خداوند به مسلمانان مبنی بر ب "انظرنا"و  "راعنا"
همه و همه بیانگر  ...براي جلوگیري از تمسخر یهود و  9در سخن گفتن و خطاب به پیامبر

ي صرف نیست بلکه گویاي فرهنگ دینی و در این موارد، یک واژه "نظر"این نکته است که 
المی و قرآنی است و حافظ با همین نگاه قرآنی و دینی، به آن نظر داشته است و آن را دو بار اس

در یک بیت در کنار سلیمان و حشمت و مور و در یک غزل در کنار پیمودن صحرا و خنده بر 
   .کار برده استه بازوي بی زور، ب

  چنان حشمت نظرها بود با مورشسلیمان با           نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست  
  )همان :نک( 
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  گیري نتیجه
اي از غزلیات  و اشتقاقات آن در پاره "نظر "در مقاله حاضر به این نتیجه رسیدیم که تعبیر

سلیمان،  ، در کنار)نظر(این تعبیر. حافظ در کنار سایر قرائن داستان قرآنی سلیمان آمده است
، از ...سمان، پیمودن صحرا، محراب، سبا، باد صبا وآ هدهد، مور، حشمت، پري، زهره، مکر

گردد و بار معنایی و فرهنگی و قرآنی دارد و حافظ،  عناصر داستان سلیمان محسوب می
 104در قرآن کریم در آیه  "أنظرنا"زیرا . به کار برده است 7را در کنار سلیمان هدفمند آن
تعبیر تمسخر  يجایگزینی اسالمی برا از یک جهت از سوي خداوند حکیم به عنوانسوره بقره 

، مورد توجه و تأکید و سفارش قرار گرفته و از سوي دیگر این تعبیر "راعنا"آمیز و  یهودي 
  . از بسامد نسبتا باال و از کارکرد زبانی قابل تأملی برخوردار است 7در داستان سلیمان

نی به شکلی محسوس و تعابیر و واژگان و مفاهیم قرآ وجوداز دیگر نتایج مقاله به 
توان اشاره کرد که بیانگر گستره  می نامحسوس، پیدا و پنهان و رمزي و آشکارا در دیوان حافظ

 ها آناز جمله  .سایه دولت قرآن کریم و تفاسیر آن بر زبان و ذهن و اندیشه حافظ است
، کمان ابرو، لعب زهره چنگیمکر آسمان، توان به تعابیرشراب تلخ، پیمودن صحرا، ایمنی و  می

 7را در داستان سلیمان ها آناشاره کرد که به نوعی رد پاي ... زور و خنده بر بازوي بی

  . یابیم می
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