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جلوه ها ،عناصر داستانی و سیمای سلیمان(ع) در اشعار مولوی
عبداهلل حسینی اسکندیان  ، 1مصطفی سلیمانی اصل  ، 2الیاس
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول)
 2عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
 3مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده
قرآن کریم برای آگاهی بشر و شناخت گوشه های ناشناخته تاریخ و همچنین عبرت پذیری به بیان داستان هایی از اقوام
پیشین و انبیاء عظام(ع) پرداخته است.سلیمان بن داود(ع) یکی از انبیاء بنی اسرائیل است که در شمار تعدادی از انبیاء عالوه
بر رهبری باطنی ومعنوی،رهبری دنیوی بنی اسرائیل را نیز بر عهده داشت و سومین پادشاه قدرتمند بنی اسرائیل بود.خداوند
در قرآن کریم به بیان نعمت های خود بر سلیمان(ع)،مقام واالی او و برخی از حوادث حیات وی اشارت کرده است.از سوی
دیگر،مولوی عارف بزرگ جهان اسالم که در واقع بسیاری از آیات قرآنی را به زبان شعر بیان داشته و در بسیاری از اشعارش به
آیات قرآنی اشارت کرده است،از داستان سلیمان(ع) در قرآن نهایت تأثیر را پذیرفته و آن را به شعر درآورده است.همچنین
مولوی گهگاهی عناصر داستانی داستان سلیمان(ع) را با مضامین عرفانی پیوند می زند و این امر در عناصر هدهد،مرغان و
سلیمان به کرات دیده می شود.مولوی در داستان های خود که اکثرا از قرآن و روایات معتبر اسالمی الهام گرفته شده،شیوه
بین داستانی را در پیش گرفته است به این صورت که داستانی را در خالل داستانی دیگر بیان می کند و این امر فرصت واژگان
پردازی نو،همراهی مخاطب و بیان مطالب دیگر و پیوند زدن با دیگر مضامین را به وی می دهد .در این مقاله سعی بر این است
که با روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای ابتدا آشنایی مختصر با سلیمان(ع) صورت گیرد و سپس به بیان سیمای
وی در شعر مولوی پرداخته می شود و در کنار آن از عناصر داستانی و کاراکترهای مرتبط با داستان وی در اشعار مولوی غفلت
نمی شود.می توان بیان داشت بیان داستان سلیمان(ع)در اشعار مولوی و توجه وی به این امر یکی دیگر از وجوه الهامات مولوی
از قرآن و روایات اسالمی است.
واژههای کلیدی :قرآن ،سلیمان ،مولوی ،عناصر ،جلوه ،داستان
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مقدمه
یکی از اهم منابع ادبیات غنیی فارسیی،قرآن کیریم و رواییات اسیالمی اسیت کیه بیه ادبییات فارسیی رنی

و جلیوه ای ویی ه بخشییده و

آن را مزین بیه خیود کیرده اسیت و دسیت ماییه شیاعران بیزرگ بیرای خلی حماسیه هیا و شیاهکارهای بیزرگ ادبیی شیده اسیت و در
واقع این از برکت قرآن کریم اسیت کیه بی ه تمیامی وجیوه خلقیت پرداختیه و بیه بییان قصی

اقیوام و انبییاء(ع) نییز پرداختیه اسیت و

داستان انبیاء ،دعوت آنان و مشکالت و سختی های آنان را بیان داشته است.
سلیمان بن داود(ع) یکی از انبییاء بنیی اسیرائیل بیود کیه بعید از پیدرش داود(ع) بیه رهبیری بنیی اسیرائیل پرداخیت و آنیان را هیدایت
کرد.در قرآن کیریم از حکمت،عدالت،خالفت،شیوکت و وفیات سیلیمان(ع) سیخن بیه مییان رفتیه اسیت و از نعمیت هیای خداونید بیر او
از جملیه منطی الطیییر دانسیتن،مطیع بیودن جیین ودییو ،سییخن گفیتن بیا حیوانییات ،ملی

بییزرگ وی و مطییع گشیتن بییاد ییاد شییده

است و از داستان وی با ملکه قوم سبا،هدهد،مورچه،آزمون وی و...سخن به میان رفته است.
همچنین در تورات سلیمان بیه عنیوان پادشیاهی مقتیدر و باشیکوه معرفیی گشیته اسیت و بارهیا از تجیارت وی سیخن رفتیه اسیت کیه
باعث حاصل شدن سیود بسییار بیرای وی شیده اسیت و همچنیین از قنیات هیا و عمیاراتی کیه بیه امیر سیلیمان بنیا شیده بیود و زنیان
متعدد او در تورات یاد شده است(هاکس،1394،ص)489-486
اما تورات در بییان داسیتان سیلیمان (ع) بیشیتر بیه بییان شیوکت و جیالل دنییوی وی پرداختیه اسیت و از حیاالت معنیوی وی کیری
دیییده نمییی شییود،امری کییه بییه ونییوی در قییرآن کییریم دیییده مییی شییود.همچنین روایییات تییورات در مییورد آن حضییرت گییاهی حالییت
اسا طیری به خود می گیرد که با منطی الهیی و خصیلت هیای پییامبران در تعیارک اسیت کیه برخیی از مورخیان اسیالمی از آنهیا تیأثر
یافته و با عدم بررسی الزم،آن را بیان داشته اند.
ابییین اثییییر در توصییییل میییاهری سیییلیمان(ع) میییی گویدیسیییلیمان(ع) فیییردی سفیدرو،درشیییت انیییدام و پرمیییو بیییود(ابن
اثیر1385،ق،ج)229،1
اکثر مورخان و مفسران اسالمی کیر کیرده انید هنگیامی کیه داود(ع)،سیلیمان را بیه جانشیینی خیود منصیوع داشیت از عمیر سیلیمان
سیزده سال بیش نگذشته بیود و در بعضیی از مطالیب نقیل شیده اسیت کیه چیون داود(ع)،خواسیت سیلیمان را کیه نوجیوانی بود،وصیی
خود گرداند،علماء وبزرگان بنی اسیرا ئیل بیه مخالفیت برخواسیتند و گفتنیدیداود میی خواهید جیوان نورسیی را بیر میا خلیفیه گردانید،با
اینکه میان میا بزرگتیر از وی نییز وجیود دارد.خداونید بیه داود(ع) وحیی کیرد کیه مجلسیی را ترتییب دهید و عصیاهای مخیالفین خیود
را و عصییای سییلیمان را بگیییرد ودر اتییاقی قییرار دهیید و روز دیگییر عصییاها را بیییرون بیییاورد،هر کییدام از عصییاها کییه سییبز شییده
باشد،صییاحب آن عصییا خلیفییه و جانشییین داود باشیید و چییون روز دیگییر عصییاها را آوردند،مشییاهده کردنیید کییه عصییای سییلیمان سییبز

71

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،35فروردین 1400

شییده اسییت(مولوی نیییا)261،1381،و قییرآن کییریم نیییز در آیییه 16سییوره نمییل وراثییت و خالفییت سییلیمان(ع) را از داود(ع) کییر کییرده
است.
سلیمان(ع) عالوه بر داشیتن آن همیه جالل،بیاد ،دییوان ،گروهیی از جنییان و ...را ت یت امیر قیرار داشیت و بیا ایین وجیود کیر کیرده
اند که بیشتر اوقیاتش مصیروف عبیادت میی شید و زنیدگی میادی باعیث عیدم غفلیت وی از ییاد پروردگیارش نمیی شید و سیرانجام بیا
توجه به آیه 14سوره سبأ در حالی که بر عصای خود تکیه داشت،چشم از جهان فروبست.
اگرچییه در مقالییه" سییلیمان در مثنییوی معنییوی نوشییته عبدالرنییا سیییل ،انتشییار یافتییه در مجلییه دانشییکده ادبیییات و علییوم انسییانی
دانشگاه تهیران" تیا حیدودی بیه ایین مونیوع پرداختیه شیده اسیت امیا از دیگیر اشیعار مولیوی همچیون غزلیات،رباعییات و ترجیعیات
که نقش مهمی در بییان افکیار واندیشیه هیای مولیوی دارنید و در میورد داسیتان سیلیمان(ع) نییز در آنهیا اشیارتی بیه وفیور بیه چشیم
می خورد و حتیی برخیی از آنیان در مثنیوی شیریل کیر نگردییده انید غفلیت شیده اسیت.همچنین تمیامی عناصیر و وجیوه داسیتانی
سییلیمان(ع) در مثنییوی نیییز کییر نگردیییده اسییت و در نتیجییه اثییری کامییل و جییامع در اییین مییورد ارائییه نگردیییده اسییت.همچنین در
مقالییه" تییأثیر روایییت قییرآن از داسییتان حضییرت سییلیمان(ع) در ادع فارسی،نوشییته پریسییا داوری،انتشییاریافته در فصییلنامه نقیید و
ادبیات تطبیقی" نییز بیه دلییل گسیترده بیودن ب یث مجیال کمتیری بیه بییان سییمای سیلیمان(ع) و عناصیر داسیتانی میرتبط بیا وی
در اشعار مولوی داده شده اسیت و الزم بیود کیه اثیری جیامع و مسیتقل در ایین بیاره نگیارش یابید تیا صیرفا تمرکیز خیود را بیر اشیعار
مولوی قرار داده و سیمای سلیمان و عناصر داستانی مرتبط با وی را در اشعار مولوی بیان دارد.
در اییین مقالییه سییعی بییر اییین اسییت کییه سیییمای سلیمان(ع)،داسییتان هییای وی و وی گییی هییای فییردی و دیگییر اشییارات مربییو بییه آن
نبی(ع) در اشیعار مولیوی بییان گیردد.همچنین از کیر عناصیر داسیتانی در داسیتان آن حضیرت غفلیت نگردییده اسیت و کوشیش میی
شود به این سیواالت پاسیخ داده شیودیچه تصیویری از سیلیمان(ع) در اشیعار مولیوی دییده میی شیودددلیل توجیه مولیوی بیه داسیتان
سییلیمان(ع) چیسییتدچه عناصییر داسییتانی و شخصیییت هییایی در داسییتان سییلیمان(ع) دیییده مییی شوددسیییمای عناصییر و شخصیییت
های داستانی داستان سلیمان(ع) در اشعار مولوی به چه صورت استد

جالل،شوکت و مقام واالی سلیمان
سلیمان(ع) به لطل الهی از ملی

و جاللیی عظییم برخیوردار بیود بیه گونیه ای کیه سیرزمین عظیمیی را ت یت سیلطه داشیت و عیالوه

بر انسان بر دیو و پری و شییاطین نییز حکومیت داشیت و آنیان ت یت امیر وی بودنید،همچنین بیاد بیه فرمیان وی بیود و هیزاران میورد
دیگر که در کنار یکدیگر جالل و شوکت عظیمی را برای سلیمان به وجود آورده بودند.
نیشابوری در عظمت جیالل سیلیمان میی گوییدیآنچنان علیم و منزلیت داشیت کیه چیون بیه کیوه رسییدی،کوه بیا او بیه سیخن آمیدی
کیه ای پیایامبر خیدای در مین زر اسیت ییا سییم ییا گیوهر،هر چییه بیودی بگفتی،اگیر خواسیتی برگرفتیی و اگیر نیه بمانیدی تیا وقییت
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حاجییت و بیشییتر بییه دشیییت و بیابییان بییودی و بییا ایییین همییه رنییم و مشییاولی یییی

سییاعت از تسییبیع و عبییادت وطاعیییت

فرونماند(نیشابوری)282،1382،
مولوی نیز می گوید که هر سر شایسته آن نیسیت کیه تیاج پادشیاهی سیلیمان بیر سیرنهد و هیر کیس شایسیته آن نیسیت کیه مقیامی
بلند مانند مقام او داشته باشد.

کاله

رفعت

و

تاج

به هر کل

سلیمان

کی

رسد حاشا

و کال

(مولوی،1376،غزل،103ص)88

همچنین مولوی شمس تبریزی را به خاطر آنکه مرغانی که در عش الهی سیر دارند،از عش او به دام و دانه مبتال شدند دارای رفعت
سلیمانی میداند؛

که از عشقت همه مرغان شدند از دام و از دانه

بیا ای شمس تبریزی که در رفعت سلیمانی

(مولوی،1376،غزل،2298ص)861

ملک سلیمان
بیه یقیین بیا توجیه بییه آرییات قرآنیی و رواییات اسییالمی و در کنیار آن مطالیب تاریخی،سیلیمان(ع) دارای ملکییی عظییم بیود کیه کمتییر
ملکییی ماننیید او داشت.سییایر پادشییاهان در طییول تییاریخ صییرفا توانسییته انیید کییه برخییی از انسییانها ر ا بییه حکومییت خییود در آورنیید امییا
سلیمان عالوه بر انسان بیر جین و دییو و پیری نییز بیه ا ن الهیی سیلطه داشیت و بیر خیالف سیایر پادشیاهان بیه آنیان ملیم و تعیدی
نمییی کییرد بلکییه آنییان را هییدایت گییر و راهبییر بود،زبییان حیوانییات مییی دانسییت و بسیییاری دیگییر از منییابع طبیعییت را ت ییت سییلطه
داشت،تسلطی که نظیر آن در تاریخ دیده نشده است.
مولوی نیز بر این باور است که با داشتن عش الهی و سیر در آن،آدمی برخوردار از ملکی همچون مل

سلیمان خواهد بود که به تبع آن

دیو و پری مطیع انسان می گردند؛

چون

اهرمن دیو و پری جمله به جان عاش ماست

در عش خدا مل

سلیمان داریم

(مولوی،1376،غزل،1651ص)625

رع هب لی از سلیمان آمدست

که مده غیر مرا این مل

تو مکن با غیر من این لطل و جود

این حسد را ماند اما آن نبود

نکته الینبای می خوان به جان

سر من بعدی ز بخل او مدان
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بل

اندر مل

مو به مو مل

دید او صد خطر

بیم سر با بیم سر با بیم دین

جهان بد بیم سر

امت انی نیست ما را مثل این
بگذرد زین صدهزاران رن

پس سلیمان همتی باید که او

و بو

با چنان قوت که او را بود هم

موج آن ملکش فرو می بست دم

چون برو بنشست زین اندوه گرد

بر همه شاهان عالم رحم کرد

و لوا

با کمالی ده که دادی مر مرا

شد شفیع و گفت این مل

هر که را بدهی و بکنی آن کرم

او سلیمانست وانکس هم منم

او نباشد بعدی او باشد معی

خود معی چه بود منم بی مدعی
(مولوی،1363،دفتر اول،ع،2614-2604ص)161

همگی مل

بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند

سلیمان به یکی مور ببخشد

(مولوی،1376،غزل،765ص)315

مراست مل

ز هدهدان تفکر چو در رسید نشانش

سلیمان چو نقد گشت

عیانش1

(مولوی،1376،غزل،1281ص)499

آرامش و امنیت ملک سلیمان
پادشاهی سلیمان(ع) که حکومتی الهی بودو وامدار اومیر و نیواهی الهیی بیود و بیه خواسیت الهیی برپیا شیده بیود بیه گونیه ای بیود کیه
امنیتی عظیم سرایر آن را فراگرفته بیودو انسیان و حییوان بیا آرامیش وامنییت در کنیار یکیدیگر زنیدگی میی کردنید و آسییبی بیه هیم
نمییی رسییاندند و اگییر جنگییی و ملمییی صییورت مییی گرفییت سییلیمان(ع) خییود قانییی بییرای حییل آن بییود و قضییاوت مییی کییرد و ح ی
مظلوم را از مالم می گرفت.
مولوی بیان می کند که آرامش و امنیتیی عظییم سراسیر قلمیرو سیلیمان را فیرا گرفتیه بیود بیه گونیه ای کیه دیگیر کبیوتر از بیاز فیرار
نمی کرد و گوسفند ترسی از گرگ نداشت؛

چون سلیمان کز سوی حضرت بتاخت
در

زمان عدلش

آهو با پلن

کو زبان جمله مرغان را شناخت
انس بگرفت و برون آمد ز جن
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شد
او

کبوتر آمن از چنگال باز
شد میان دشمنان

میانجی

گوسفند از گرگ
ات ادی

شد

ناورد
میان

احتراز
پر زنان

(مولوی ،1363،دفتر دوم ،ع،3703-3700ص )456

هم سلی مان هست اندر دور ما

دهد صلع و نماند جور ما

کو

(مولوی،1363،دفتر دوم،ع،3707ص)456

آصف بن برخیا
از دیگر عناصر داستانی داستان سلیمان(ع) که قیرآن کیریم نییز بیه آن اشیارت کیرده اسیت امیا نیامی از وی بیه مییان نبیرده اسیت بیه
قول اکثر مفسرین و مورخین که وزیر سلیمان نیز بوده است،آصل بن برخیا می باشد.
آصل بن برخیا وزیر سلیمان بیود کیه از اسیم اعظیم خبیر داشیت و آن را بیر زبیان آورد و توانسیت تیا تخیت ملکیه سیبا را در کمتیر از
ی

چشم بیه زدن ،نیزد سیلیمان آورد(سیب انی،1382،ج) 19،1و آصیل بین برخییا بیا دانسیتن آن توانسیت خواسیته سیلیمان را انجیام

دهد.
طبییری در مییورد آصییل بیین برخیییا مییی گویدیآصییل نییام بییزرگ خییدای تعییالی میدانسییت و هییر چییه کییار بایسییت،به خانییه سییلیمان
اندر،آصییل راسییت داشییتی از بهییر آنکییه سییلیمان ملکییی بییود بییزرگ و کییس پیییش وی سییخن نییه یارسییتی گفییتن نییه از زنییان و نییه از
کنیزکان و از این همه هیچ کس از آصل نگریختی(طبری،1356،ج)1241،5
از دیدگاه نیشابوری دلییل آنکیه سیلیمان آصیل بین برخییا را وزییر خیود کیرد،علم و دانیش وی بیوده اسیتیو آصیل بین برخییا کتیاع
خوان بود و هیچ کس به ماهر نمی توانست ع غیر او تورات درست بخواند و عالم ترین زمانه بود(نیشابوری)282،1382،
در داسیتان سیلیمان(ع) شخصییت آصیل بین برخییا در سیه میورد جلیوه گیر اسیت؛بار نخسیت هنگیام بیت پرسییدن زنیی کیه همسییر
سییلیمان بییوده اسییت و آصییل از آن بییاخبر شیید و سییلیمان را در جریییان امییر قییرار داد و سییلیمان نیییز توبییه و اسییتافار پیشییه کرد؛بییار
دیگر آنکه سیلیمان خواسیتار آوردن تخیت بلقییس شید و آصیل گفیت کیه در طرفیآ العینیی آن را حانیر میی کنید و آن را انجیام داد
و بار سوم به هنگام بر تخیت نشسیتن دییوی بیر تخیت سیلیمان بیه سیبب گیرفتن انگشیتر آن نبیی و آگیاهی آصیل از آن و رانیدن آن
دیو.
مولوی حکومت پیامبران الهی من جملیه سیلیمان(ع) را نیور میی دانید کیه تمیامی مخلوقیات را بیه سیوی روشینایی هیدایت میی کنید
و همچنین وجود وزیری مطیع و باایمان برای سلیمان(ع) چون آصل بن برخیا را نور علی نور می داندی

نور بر نورست و عنبر بر عبیر

چون سلیمان شاه و چون آصل وزیر
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مولییوی در مثنییوی،روی و جییان را بییه منزلییه شییاه و عقییل را بییه منزلییه دسییتور و وزیییر او تصییور مییی کنیید،عقل اگییر مالییوع هییوی
باشد،رهزن ره خداسیت و بیا تعبییر واژگونیه ناصی ا ن الهی،میانع توجیه روی و نفیس انسیان بیه انیدرزهای ناصی ان الهیی و هیدایت آن
بییه سییوی حی مییی شییود،همانطور کییه هامییان وزیییر فرعییون از تییاثیر نفییو نصییایع موسییی(ع) در فرعییون جلییوگیری مییی کییرد و مییانع
هدایت او می شد اما اگر عقل مالوع هیوی و شیهوت نباشید و جیان و روی نییز مسیتعد پیذیرش حی باشید،در ایین صیورت ،ایین امیر
از دیییدگاه مولییوی نییور علییی نییور اسییت کییه در مییورد پادشییاهی سییلیمان(ع) و وزیییری چییون آصییل بیین برخیییا اییین امییر دیییده مییی
شود(پورنامداریان)463،1364،
مولوی سرشت آدمی را کیه در نهیان نهفتیه اسیت همچیون آصیل بین برخییا میی دانید کیه دراییت او بیا جیالل و شیوکت سیلیمان در
وجود آدمی به هم آمیخته که سلیمان حاکم وجود و آصل وزیر آن است؛

آخر نه سلیمان نهان آصل

آخر نه قباد صل شکن در صل ماست

ماست
(مولوی،1376،رباعی،377ص)1345

ای صد بقا خاک کفش آن صد شهنشه در صفش

گشته رهی صد آصفش واله سلیمان در وال
(مولوی،1376،غزل،23ص)58

مولوی خود را همچون آصل میی دانید کیه هماننید او شمشییر برداشیته و فرمیان سیلیمان را اطاعیت کیرده وبیا مخالفیانش بیه مبیارزه
می پردازدی

امروز همچون آصفم شم شیر و فرمان در کفم

تا گردن گردن کشان در پیش سلطان بشکنم
(مولوی،1376،غزل،1375ص)533

منم به عش

سلیمان زبان من

آصل

چرا ببسته هر داروی فسون باشم
(مولوی،1376،غزل،1747ص)659

انگشتر ،خاتم و مهر
سلیمان(ع) انگ شتری داشت کیه یکیی از فرشیتگان الهیی بیه او داده بیود،این انگشیتر چهیار نگیین داشیته کیه دو نگیین آن را در حلقیه
ای از آهیین و دو نگییین دیگییر در حلقییه ای از بییرنم بییوده اسییت .سییلیمان بییا حلقییه بییرنجین بییر پریییان وبییا حلقییه آهنییین بییر دیییوان و
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حیوانییات حکییم مییی رانییده اسییت و چییون تسییلطش بییه آن انگشییتر بسییتگی داشییت،آن را هیچگییاه از خییود دور نمییی نمییوده اسییت و
هنگامی که می خواست خود را تطهیر کند آن ر ابه یکی از همسرانش به نام امینه می سپرده است(آزادمهر)274،1382،
از دیدگاه مولوی همانطور کیه ملی

سیلیمان وابسیته بیه انگشیتری اسیت وبیا از دسیت دادن آن،دییو بیر ملی

او میی نشییند،حکومت

وجود آدمی نیز به علم است که با فقدان یا از دست دادن آن ،دیو وشیطان بر وجود آدمی استیال می یابند؛

خاتم مل

سلیمانست

جمله عالم صورت و جانست علم

علم

(مولوی،1363،دفتر اول،ع،1030ص)64

که مهار پنم حس

دل مگر مهر سلیمان یافته است

برتافته است

(مولوی،1363،دفتر اول،ع،3575ص)219

رهنست به پیش تو از دست مده ص بت

انگشتری حاجت مهریست سلیمانی

(مولوی،1376،غزل،326ص)166

نشستن دیو به جای سلیمان برحکومت
در واقع این امر با گرفتن انگشتر حکومت سیلیمان(ع) بیه وسییله دییوی صیورت گرفتیه اسیت کیه میدتی بیه جیای سیلیمان بیر تخیت
حکومییت نشسییت و دیییو خییود را بییه صییورت سییلیمان درآورده بییود و مییردم نیییز بییاور کییرده بودنیید و ادعییای سییلیمان(ع) را مییورد
اینکه،آن کسی که بر تخت حکومت نشسته دیو است و سلیمان واقعی من هستم را باور نمی کردند.
آزادمهییر مییی گویییدیهنگامی کییه سییلیمان(ع) کشییور شییام را فییتع کییرد پادشییاه آن کشییور را بییه قتییل رسییانید و دختییرش را بییه ازدواج
خود در آورد.دختر پادشاه از سیلیمان خواسیت تیا مجسیمه ای از پیدرش بسیازد و سیلیم ان نییز بیه او ایین اجیازه را داد.دختیر پادشیاه
بر آن مجسمه لباس پوشیانید و آن را همیراه بیا فرزنیدانش همچیون بیت میی پرسیتید امیا دییری نپاییید کیه آصیل بین برخییا از بیت
پرسییتی اش آگییاه گردییید و سییلیمان را مطلییع نمود.سییلیمان(ع) بعیید از شیینیدن مییاجرا دختییر پادشییاه روم را مجییازات کییرد و خییود بییه
درگاه خداوند توبیه کیرد و اسیتافار پیشیه نمیود امیا خداونید بیرای اینکیه او را مجیازات نمایید و اینکیه بیر خیانواده اش نظیارت کیافی
داشییته باشد،شیییطانی بییه نییام آصییل را بییه دربییار او فرسییتاد ،شیییطان خییود را بییه شییکل سییلیمان در آورد و از امینه(همسییر سییلیمان)
انگشتر سلیمان(ع) را کیه بیه طهیارت گیاه رفتیه بود،گرفیت و بیر تخیت او نشسیت.مردم هیم او را سیلیمان میی دانسیتند و فرمیانش را
اطاعت می کردند اما خود سلیمان را دیگر کسی نشناخت و ادعای راستین او را قبول نمی کردند(آزادمهر)274،1382،
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امییا نیشییابوری قییرن هییا قبییل بییر خییالف نظییر فوق،دیییدگاه خییود را در اییین بییاره اینگونییه بیییان داشییته اسییتیاما خداونییدان علییم اییین
قصه(منظور گیرفتن انگشیتر سیلیمان بیه وسییله دییو و نشسیتن بیه جیای او کیه نیشیابوری آن را سیاختگی میی دانید و آن را سیاخته
هن برخی تاریخ نگاران میی دانید)را درسیت نداننید و رد کننید یکیی ایین اسیت کیه گوینید روا نبیود کیه دییوی بیه جیای پیایامبران
نشیند و نیز روا نبود گرد زنان پیایامبران تواننید گشیتن و نییز آصیل بیدان وقیت زنیده بیود و نیام بیزرگ حی تعیالی میی دانسیت،کی
روا بییودی دیییو را مطیییع گشییتی و نیییز دیییو خییود را بییه صییورت پیاییامبران نتواننیید کییردن و در اخبییار آمییده اسییت کییه سییبب رفییتن
مملکت سلیمان آن بود که چهل روز انی دام هیای او از کیار برفیت و بیدان سیبب بیود کیه دییو او را جیادو کیرده بیود و آاصیل و زنیان او
کیه پیاامبرزادگییان بودنید و بلقیییس ،او را پنهییان میی داشییتند و آصییل تمیاثیلی کییرده بییود،هر روز بیر تخییت نهییادی و خیود بییر جییای
خویشتن می بودی و کارهای مملکت می راندی تا خل پنداشتند که سلیمان است(نیشابوری)307،1382،
به نظرمی رسد کیه نظیر نیشیابوری میتقن تیر و باورپیذیرتر از دیگیر نظیرات در ایین بیاره اسیت و بیه خصیوص بیا دالیلیی کیه او کیر
کرده نشاید که دیوی به جای پیاامبری نشیند و بر ایمان داران حکم راند.
مولوی این داستان را در مثنوی کر کرده و می سرایدی

دیو گر خود را سلیمان نام کرد
صورت کار سلیمان دیده بود
خل

مل

برد و مملکت را رام کرد

صورت اندر سر دیوی

می نمود

گفتند این سلیمان بی صفاست

از سلیمان تا سلیمان فرق هاست

او چو بیداریست این هم چون وسن

هم چنان

حسن

دیو می گفتی که ح بر شکل من

صورتی کردست خوش بر اهرمن

دیو را ح

صورت من داده است

آن حسن با این

تا نیندازد شما را او

بشست

گر پدید آرید به دعوی زینهار

صورت او را مدارید

اعتبار

دیوشان از مکر این می گفت لی

می نمود این عکس در دلهای نی

هیچ س ر و هیچ تلبیس و دغل

می نبندد پرده بر اهل

پس همی گفتند با خود در جواع

باز گونه می روی ای ک
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باز گونه رفت خواهی همچنین

سوی دوزخ اسفل اندر سافلین

او اگر معزول گشتست و فقیر

منیر

تو اگر انگشتری را

برده ای

هست در پیشانیش بدر
دوزخی چون زمهریر

افسرده ای
(مولوی،1363،دفتر چهارم،ص)353

مولوی در مورد عاقبت دیو می گویدی

دیو رفت از مل

و تخت او گریخت

کرد در انگشتر خود انگشتری

تیغ بختش خون آن شیطان بریخت
جمع آمد لشکر دیو و پری
(مولوی،1363،دفتر اول،ع،3622-3621ص)222

مولوی از آدمی می خواهید کیه حیریم دل را نگیه دارد و از آن موامبیت نمایید چیرا کیه دل همچیون خیاتم سلیمانسیت کیه اگیر افیراد
دیوصفت آن را بردارند،مل

و حکومت دل از دست می رود و دیو بر وجود آدمی حکم می راندی

خاتم تو این دلست و هوش دار

تا نگردد دیو

را خاتم

شکار

حذر کن و السالم

پس

سلی مانی کند بر تو مدام

دیو با خاتم

چون

سلیمان برود دیو شهنشاه شود

چون برود صبر وخرد نفس تو اماره شود

(مولوی،1363،دفتر چهارم،ع،1152-1151ص)346

(مولوی،1376،غزل،544ص)241

دیو هم

وقتی سلیمانی

کند

لی

هر جوالهه اطلس

کی

تند

(مولوی،1363،دفتر چهارم،ع،1154ص)346

نام

خود

کرده سلیمان نبی

روی پوشی می کند بر هر

صبی
(مولوی،1363،دفتر چهارم،ع،1284ص)354

هال یاران که بخت آمد گه ایثار رخت آمد

سلیمانی به تخت آمد برای عزل شیطان را
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(مولوی،1376،غزل،58ص)72

ماهی و ماهیگیری
بعیید از آنکییه دیییو بییه جییای سییلیمان بییا بییه دسییت آوردن انگشییتر بییه تخییت نشسییت و مییردم ادعییای سییلیمان(ع) را بییاور نکردنیید و در
صییدق ادعییایش کییه سییلیمان واقعییی اوست،ش ی

کردنیید و آن را قبییول نکردند،سییلیمان (ع) بییرای امییرار معییاش و کسییب روزی بییه

ماهیگیری پرداخت.
نیشابوری می گویدیچون چهیل روز بیر آمید میدت بیال اش بیه سیر آمید و گفیت و گیویی در مییان خلی افتیاد،دیو از آن ترسید،آصیل
گفتیاز گفتار این لذت نمیی آیید چنا نکیه پییش از ایین میی آمیدی و سیخن ایین ماننید سیلیمان نیسیت،دیو از آن ترسیید و بگریخیت
و خییاتم سییلیمان را بییه دریییا انییداخت،ح تعییالی سییبب کییرد تییا انگشییتر را مییاهی بگرفییت و فروبرد،آنگییاه بییه دام درافتاد.قضییا را آن
ماهی،سییلیمان را دادنیید و چییون سییلیمان(ع) شییکم مییاهی را بشییکافت،خاتم خییود را در آن بدییید و دانسییت کییه ح ی تعییالی او را بییه
مملکت باز رسانیده است،پس سلیمان رو به شهر کرد و به مملکت باز رسید(.نیشابوری،1382،ص )306-305
مولوی نیز این داستان را در مثنوی کر کرده و می سرایدی

بر لب جو برد منی ی

فتا

که

سلیمانست ماهی گیر

ما

گر ویست این از چه فردست و خفیست

ور نه سیمای سلیمانیش

چیست

اندرین اندیشه

می بود او دو دل

تا سلیمان گشت شاه و

مستقل

دیو رفت از مل

و تخت او گریخت

کرد در انگشتر

خود انگشتری

تیغ بختش خون آن شیطان بریخت
جمع آمد لشکر

دیو و

پری
(مولوی،1363،دفتر اول،ع)3622-3618

یا

همچو

اندر شکم ماهی آن خاتم زر یابد

سلیمانی بشکافد ماهی را

(مولوی،1376،غزل،598ص)258

اهرمن گر مل

کی سلیمان را زیان شد گر شد او ماهی فروش

بستد اهرمن بد اهرمن
(مولوی،1376،غزل،1959ص)737
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اطاعت دیو،پری وشیطان
خداوند در میورد اطاعیت شییاطین از سیلیمان(ع) میی فرماییدی" و مین الشییاطین مین یاوصیون لیه و یعملیون عمیال دون لی

و کنیا

لهییم حییافظین" و از شیییاطین کسییانی را رام و مسییخر او کییردیم کییه بییرایش غواصییی و کارهییایی غیییر از آن انجییام مییی دادنیید و مییا
نگهبان آنان بودیم(انبیاء)82
منظییور از"غییوص" بیییرون آوردن مروارییید و دیگییر منییافع دریاسییت و منظییور از اینکییه فرمییود کارهییایی دیگییر نیییز مییی کردنیید منظییور
همییان"یعملییون لییه مییا یشییاء میین م اریییب و تماثیییل و جفییان کییالجواع و قییدور راسیییات" مییی باشیید و منظییور از اینکییه فرمییود مییا
شیاطین را حفظ کردیم منظور این است کیه آنهیا را در خیدمت وی حفیظ و از فیرار کیردن و ییا از انجیام فرمیانش سیر بیر تیافتن و ییا
کار او را نابود کردن،جلوگیری کردیم(طباطبایی،1363،ج)444،14
شیاطین موجوداتی از جنس جن و دارای شعور و نییز هماننید انسیان تکلییل دارنید کیه سیلیمان(ع) عیالوه بیر انسیان هیا بیر بعضیی از
آنها نیز حکومت داشت،غواصیی از جملیه خیدمات جین هیا بیرای سیلیمان بیود امیا هنیر آنهیا بیه غواصیی خیتم نمیی شید .در برخیی
دیگر از آیات قرآن کریم به بعضیی از خیدمات آنیان اشیاره شیده اسیت از جملیه اینکیه آنهیا بیرای او هیر چیه میی خواسیت از م یراع
هییا و معابیید عییالی و زیبییا و وسییایل مختلییل زنییدگی مثییل دی ی

و سییینی هییای بییزرگ مییی سییاختند(قرائتی،1383،ج،7ص ی -483

)384
آیییت اق قرشییی مییی گویییدیاین آیییه شییریفه مییی فرمایییدیبرخی از شیییاطین بییرای سییلیمان غواصییی مییی کردنیید و مروارییید و غیییره
استخراج می کردند و غیر از غواصی،بنایی و دیگر امور نیز برایش می کردند(قرشی،1370،ج)541،6
مولوی نیز با الهام از آیات قرآن کریم،ابیات بسیاری را بدین مضمون ساخته است؛

چون

سن

سلیمان شو که تا دیوان تو

چون سلیمان باش بی وسواس و ریو

برند از پی

ایوان تو

تا ترا فرمان برد جنی و دیو
(مولوی،1363،دفتر چهارم،ع،1152-1151ص)346

انگشتری

سلیمانا

بیار

کار کن

هین که سلیمان زنده است

مطیع

را

و بنده کن دیو و پری را
(مولوی،1376،غزل،102ص)87

تا
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چون
حکم

فرشته
او

گشت از تیغ

بر دیو باشد

نه

از سلیمان هیچ او را خوف نیست

ایمنیست

رنم

مل

در خاکست

نه فوق فل

(مولوی،1363،دفتر پنجم،ع،3186-3184ص)203

زبان مرغ می دانم سلیمانم به جان

من آن دیوانه بندم که دیوان را همی بندم

تو2

(مولوی،1376،غزل،2162ص)810

مور
روزی لشکریان سلیمان(ع) از جین و انیس و پرنیده جمیع گشیتند و همیه آنیان بیه یی

دگیر مل ی گشیتند،آنگاه حرکیت کردنید تیا

رسیدند به دره مورچگان،مورچه ای گفیتی ای مورچگیان بیه خانیه هیای خیود در آییید تیا سیلیمان و لشیکریانش بیدون اینکیه متوجیه
شوند،شما را پایمیال نکننید .سیلیمان(ع) از سیخن آن مورچیه تبسیم کیرد و گفتیپروردگیارا چنیان کین تیا پیوسیته سپاسیگزار نعمیت
هایی باشم که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای(شلماشی)148،1395،
خداوند این داستان را در قیرآن کیریم بییان داشیته اسیت و میی فرماییدی"و حشیر لسیلیمان جنیوده مین الجین و االنیس و الطییر فهیم
یوزعییون حتییی ا ا تییوا علییی وادی النمییل قالییت نملییآ یییا ایهییا النمییل دخلییوا مسییاکنکم الی طمیینکم سییلیمان و جنییوده و هییم ال
یشعرون فتبسم ناحکا من قولهیا و قیال رع وزعنیی ن اشیکر نعمتی
دخلنی برحمت

التیی نعمیت علییو و علیی والیدی و ن اعمیل صیال ا ترنیاه و

فی عبادک الصیال ین" و بیرای سیلیمان سیپاهیانش از جین و انیس و پرنیدگان جمیع شیدند تیا گیروه هیای دیگیری

به آنان مل ی شیدندسپس حرکیت کردنیدبتا بیه سیرزمین مورچگیان رسییدند مورچیه ای گفیتیای مورچیه هیا بیه خانیه هایتیان وارد
شوید تا سیلیمان و سیپاهیانش ناد انسیته شیما را پایمیال نکننید پیس سیلیمان از گفتیار مورچیه تبسیم کیرد و گفتیپروردگیارا بیه مین
الهام کن تا شکر نعمتی که به مین و پیدر ومیادرم عطیا کیرده ای بیه جیای آورم و اینکیه کیار شایسیته ای کیه بپسیندی انجیام دهیم و
مرا به رحمتت در میان بندگان شایسته ات در آور(نمل)19-17
خندییدن سیلیمان بییه خیاطر ییادآوری نعمییت هیای سیترگ خداونیید بیر وی بیود کییه از جملیه آنهیا فهییم سیخن حیوانیات و پرنییدگان
بیود.همچنین آنکیه او و سیپاهیانش حتیی بیه صیورت اتفیاقی نییز بیه مورچیه ای ،زییان نمیی رسیاندند و اینکیه حیوانیات و پرنیدگان و
حتی حشراتی مانند مورچه ها نیز او را می شناختند(خرمدل)444،1373،
داستان مذکور به صورت کامل در اشعار مولوی انعکاس نیافته اما اشارت هایی بس بسیار بدان شده است؛

آن کسی که بان

موران بشنود

هم فاان سر دوران
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(مولوی،1363،دفتر چهارم،ع،871ص)330

مولوی بر این باور است که انسان باید در جسیت وجیوی سیلیمان حیاکم بیر وجیود خیود باشید و آدمیی را بیه میوری تشیبیه میی کنید
که صرفا به دنبال دام و دانه های دنیوی است اما اگر بیه دنبیال سیلیمان باشید هیم دانیه کیه نمیاد متیاع دنییوی اسیت و هیم سیلیمان
که عش است و آدمی را به سر منزل وجود هدایت می کند به دست می آورد؛

تو چو موری به هر دانه می دوی

هین سلیمان جو چه می باشی غوی
(مولوی،1363،دفتر دوم،ع،3704ص)456

مولوی از داستان مور و سلیمان برای بییان اندیشیه هیای واالی خیود نییز اسیتفاده هیا بیرده و مضیامینی سیترگ را بیدان بییان داشیته

است؛
موریست نقب کرده میان سرای عش
مورش مگو ز جهل سلیمان وقت اوست

هر چند بی پرست به پرواست آرزو
زیرا که تخت و مل

بیاراست آرزو
(مولوی،1376،غزل،2240ص)839

مولوی عش را به سلیمان و آرزو ها را به مور تشبیه کیرده کیه هماننید آنکیه بیا آمیدن سیلیمان میور بیه النیه پنیاه برد،بیا آمیدن عشی
هم هواها و آرزوهای نفسانی به یکسو می روند و جوالن را به عش وا می گذارند(داوری)38،1391،
دیگر اشارات مربو به مور در داستان سلیمان(ع) در اشعار مولوی؛

ای به صورت

ره کیوان را ببین

مور لنگی

رو سلیمان را

ببین

(مولوی،1363،دفتر ششم،ع،810ص)319

تا

که هال پیش سلیمان مور باش

بنشکافد ترا این دور

باش

(مولوی،1363،دفتر چهارم،ع،329ص)297

گر

منگر اندر جستن او سست سست

یکی موری سلیمانی بجست

(مولوی،1363،دفتر سوم،ع،1448ص)82

پس

چرا از ابلهی پیش تو کور

تن سلیمانست و اندیشه چو
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(مولوی،1363،دفتر دوم،ع،1037ص)303

مشوران مرغ جهانها را که ایشان را

تو سلطانی و جانداری تو هم آنی و آن داری

سلیمانی3

(مولوی،1376،غزل،2548ص)948

به طور کلیی در اشیعار مولیوی ،سیلیمان نمیاد بزرگیی و رفعیت و میور نییز نمیاد حقیارت و کیوچکی اسیت و اکثیرا ایین دو بیه صیورت
متضاد در ی

بیت آورده شده اند.درست بر خیالف شیاعران دگیر کیه میور را بیه خیاطر فقیر و نیعیل الجثیه بیودن حتیی بیر سیلیمان

نیز برتر دانسته اند.

پای ملخ
یکی از داستان های مشیهور سیلیمان(ع)،گفت و گیوی او بیا پادشیاه مورچیه هاسیت کیه بیه دلییل کثیرت اسیتعمال بیه صیورت نیرع
المثل مشیهوری درآمیده اسیت کیه گفتیه انیدیارمفان میور پیای ملیخ اسیت.روایت کیرده انید کیه سیلیمان(ع) در یکیی از لشیکر کشیی
هایش از سرزمین مورچه ها عبیور کیرد و در آن هنگیام فرییاد پادشیاه مورچیه هیا را شینید کیه بیه افسیرانش میی گفیتیهر چیه زوتیر
فرار کنید تا زیر سم سیتوران سیل یمان نیابود نشوید.سیلیمان(ع) کیه سیر و صیدایش را شینید ،فرمیان داد احضیارش کننید و بیه نیزد او
بیاورند.سپس بعد از آمدن رئییس مورچگیان بیه او فرمیودی مگیر از سیپاه میا چیه بیدی بیه تیو رسییده کیه فرمیان گرییز دادیدمورچیه
گفییتی ای پیییامبر خییدا از میین غمگییین مشییو ،میین پادشییاه مییورانم کییه باییید از امییتم موامبییت نمییایم و در نهایییت گفییت و گییوی آنییان
ساعت ها طیول کشیید و سیلیمان(ع) از دانیایی و کیاوت مورچیه بیه حییرت آمید.هنگام خیداحافظی مورچیه ران ملخیی را بیه عنیوان
هدیه برای سیلیمان آورد،سیلیمان خندیید و گفیتی تیو بیرای مین و سیپاهیانم ران ملخیی را هدییه آورده اید مورچیه گفیتی هیر کیس
به اندازه وسع و توانش،ران ملخ در توانم بود که تقدیم نمودم و سلیمان نیز آن را به گرمی پذیرفت(آزادمهر)282،1382،
در واقع از شگردها و امتییازات اشیعار مولیوی اسیت کیه بسییاری از آییات قرآنیی و رواییات اسیالمی در آنیان وارد شیده و حتیی گیاهی
تمام داستان را در ی

بیت کر می کند،مانند داستان مذکور که می گویدی

پای ملخ که جان است چون مور پیش او بر

در پیش آن سلیمان بر هر رهی حشر کن
(مولوی،1376،غزل،2042ص)766

روزی دادن به خلق
گویند که چون مملکت سلیمان راست شید دعیا کیرد و گفیتی الهیی میرا آرزوسیت تیا خلی را مهمیانی کنم،یی
و دریا و هواسیت تیا کیاری کیرده باشیم کیه هییچ یی

روز هرچیه در زمیین

از آدمییان نکیرده باشید،ح تعیالی گفیتی ای سیلیمان تیو کیی تیوانی خلی را
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روزی دهییی کییه روزی خل ی را تنهییا میین تییوانم دادن و بییس .سییلیمان گفییتی بییار تعییالی مییرا نعمییت بسیییار اسییت کییه تییو مییرا داده
ای،دستوری ده ک ه می تیوانم .حی تعیالی امیر کیرد بیه همیه خلی از جنبنیدگان،از آدمیی و غییر از آن کیه فیالن روز را شیما ،مهمیان
سلیمان باشید ،پس سلیمان نویید داد بیه همیه خلی از آدمیی و پیری..پس در کنیار درییا هشیت ماهیه بیه راه انیدر هشیت ماهیه،جای
ساختند ،آنگاه خل را فرمود که از مشرق و مایرع ،خیوردنی هیا گیرد کردنید ،از هیر جینس و هیر چییزی ،دییو هیا را فرمیود تیا دیی
ها کردند فرسنگی در فرسنگی ،و ایین سیخن کلبیی اسیت و دیگیران گوینید هیر دیگیی هیزار گیز بیاال و هفتصید گیز پهنیا بود،هفتصید
هزار دی

کردند و مهیا کردنید بیرای حیوانیات ،پیس آن بیابیان هشیت ماهیه پیر از غیذا کردنید و پیس از اتمیام سیلیمان امیر کیرد تیا

تخییت او آوردنیید و بییر کنییار دریییا نهادنیید و خییود بییر کرسییی نشسییت و بییه دریییا مییی نگریسییت و در بیابییان بییه آن طعییام هییا ،پریییان و
آدمیان فرستاد تا خل را جمله آنجا جمع کردنید ،پیس سیاعتی ببیود کیه از درییا میاهی سیر بیر کیرد و گفیتی ییا سیلیمان بیه میا نیدا
کردند که شما امروز مهمیان سیلیمان هسیتید ،امیروز میرا بیه طعیام حاجیت اسیت و میرا سییر نیسیت تیا آمیدن خل ،سیلیمان گفیتی
این همه طعام را برای خل کرده انید ،اگیر تیو را شیتاع اسیت بخیور ،چندانکیه تیوانی .میاهی سیر بیر آورد و میی رفیت تیا ایین هشیت
ماهه را هیر چیه طعیام بیود ،همیه بیه یی

لقمیه کیرد و فیرو بیرد و گفیتی ییا سیلیمان اطعمنیی .سیلیمان مت ییر گشیت و گفیتی ای

ماهی طعام ها را برای خلی کیرده بیودم ،تیو همیه بیه یی

لقمیه بخیوردی و نییز دیگیر میی خیواهی .میاهی گفیتی میرا امیروز نیایع

کردی که هر روز این چنیین سیه لقمیه خیورم ،امیروز یی

لقمیه ییافتم و گرسینه بمانیدم ،چیون خلی را طعیام نیدادی ،چیرا مهمیان

کنید سلیمان از آن خبر بیهوش شید ،آع بیه روییش زدنید تیا بیه هیوش آمید و گفتیییا رع توبیه کیردم ،روزی دهنیده خلی تیویی و
تو توانی خل را روزی دادن که توانگر به حقیقت تویی و من درویشم(نیشابوری،1382،ص )287-286
در اشعار مولوی ،این داسیتان بیه صیورت کیر شیده بییان نگردییده اسیت امیا بیا ایین وجیود ،ابییاتی را میی تیوان یافیت کیه بیه ایین
مونوع اشاره دارد از جمله بیت زیر؛

چون

مال و مل

را از دل براند

زان سلیمان خویش جز مسکین نخواند
(مولوی،1363،دفتر اول،ع،986ص)61

صحبت با پرندگان[منطق الطیر]
خداوند در قرآن کریم می فرماییدی" و ورث سیلیمان داود و قیال ییا ایهیا النیاس علمنیا منطی الطییر و وتینیا مین کیل شیی ء ن هیذا
لهو الفضیل المبیین" و سیلیمان وارث داود شید و گفیتی ای میردم ،زبیان پرنیدگان بیه میا آموختیه شیده اسیت و از هیر چییزی بیه میا
داده شده است ،قطعا این بخششی آشکار است(نمل)16
سلیمان (ع) در نبوت و علم و فرمیانروایی وارث داود شید و بیه میردم اعیالم کیرد کیه خداونید ،زبیان وبییان پرنیدگان و حیوانیات ر ابیه
او عنایییت فرمییوده کییه هییر گییاه آوا و ندایشییان را بشیینود ،مقصودشییان را دریابیید ،مییردم عییادی بییا تمییرین و تجربییه ،احییوال و حییاالت
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جاندارانی ،چ ون دام های دوشیدنی ،اسب و ...را می فهمنید کیه بیه خیوردن ،آشیامیدن ییا امثیال آن نییاز دارنید امیا خداونید عیالوه بیر
این نعمت ،دانستن زبان پرندگان را بیه سیلیمان عطیا فرمیود ،همچنیین در لشیکر کشیی هیا پرنیدگان جیزو سیپاه وی بودنید و بیه وی
کم

می کردند(حسینی،1390،ج)1811،2

مولییوی ن یییز کییه در واقییع بسیییاری از آیییات قرآنییی را بییه شییعر در آورده یییا بییدان اشییارت کییرده اسییت بییه منطیی الطیییر دانسییتن
سلیمان(ع) اشاره کرده است.
مولیوی اروای آدمیییان را همچیون مرغییانی میدانیید کیه زبییان هییای مختلفیی دارنیید و سییلیمان(ع) کیه زبییان مرغییان میی دانیید همچییون
مرشدی است که آنان را هدایت می کند؛

ما
پس

همه مرغا

ب ر

بیانیم ای غالم

سلیمان ب ر آمد ما چو طیر

با سلیمان

پ ای

در

زبان ما

می داند

در سلیمان

دریا بنه

تا ابد

تمام

داریم سیر

تا چو داود آع سازد صد زره

آن سلیمان پیش جمله حانرست

غیرت چشم بند و ساحرست

لی

(مولوی،1363،دفتر دوم،ع،3882-3779ص)460

مولوی مرغان را خادمان بارگاه سلیمان می داند که به وی خدمت می کنند؛

چون

سلیمان را سرا پرده زدند

هم زبان و

م رم

جمله

خود یافتند

جمله مرغان ترک کرده چی

مرغانش

پیش او ی

چی

ی

به خدمت آمدند
به جان بشتافتند

با سلیمان گشته افصع من اخی
(مولوی،1363،دفتر اول،ع،1203-1201ص)74

مولوی با بییانی تمثیلیی مرغیان را سیالکان راه حی میی دانید کیه در صید آننید کیه در راه حی سییر کننید و بیرای طیی ایین مسییر
نیازمن د مرشد هستند ،او مرغان ر ابه سالکان راه ح و سلیمان را مرشد می داند؛

مرغ
با

کو
سلیمان

بی این سلیمان می رود
خو کن ای

عاش
تا

خفاش رد
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(مولوی ،1363،دفتر دوم،ع،3763-3762ص)459

سلیمان خود همی داند زبان جمله مرغان را

بکن آنجا مناجاتت بگو اسرار و حاجاتت

(مولوی،1376،غزل،58ص)72

کور

مرغانیم

جمع

مرغان

و بس
کز

کان

ناساختیم

سلیمان روشنند

را دمی نشناختیم

سلیمان

پر و بال بی گنه کی بر

کنند

(مولوی،1363،دفتر دوم،ص)458

چون من قفس پرداخته سوی سلیمان می

هر مرغ جان چون فاخته درعش طوقی ساخته

رود4

(مولوی،1376،غزل،535ص)238

هدهد
از دیگییر کییاراکتر هییای داسییتان سییلیمان(ع)،هدهد مییی باشیید کییه پیشییرو و دیییده بییان سییلیمان بییود کییه او را بییه جایگییاه آع و م ییل
فرود لشکر هدایت می کرد(ندوی)185،1395،

نوبت

هدهد

رسید

گفت ای شه ی
گفت برگو
بنگرم

از

و پیشه اش

هنر کان کهترست
تا کدامست

اوج با

آن هنر

چشم

و

آن بیان

باز

گویم

گفت من
من

یقین

صفت و
گفت

آنگه

ببینم

آع

اندیشه اش

کوته بهترست

که باشم
در

قعر

اوج بر
زمین

تا کجایست و چه عمقستش چه رن

از چه می جوشد ز خاکی یا ز سن

را

را

ای

سلیمان

بهر

لشکرگاه

در

سفر

می دار این

آگاه

(مولوی ،1363،دفتر اول،ع،1219-1214ص)75

اولی ن نمود هدهد در قرآن کریم به گفته مفسیرین زمیانی اسیت کیه سیلیمان(ع) بیرای طلیب آع بیه هیر سیو میرفیت و چیون همیشیه
هدهد وی را به آع راهنمایی می کرد ،در مقام پرسش برآمد و حال وی را جویا شد و او را نیافت(خزائلی)365،1392،
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در سفری ،هنگیامی کیه سیلیمان(ع) بیه همیراه لشیکر بیه وادی نمیل رسیید ،لشیکر تشینه شیدند و آع خواسیتند ،سیلیمان آن هدهید
وی ه را که برای آع راهنمیا بیود ،ندیید.او از غفلیت هییچ یی

از ییاران لشیکرش غفلیت نمیی ورزیید ،وقتیی کیه معلیوم شید هدهید در

میان لشیکر نیسیت و اکنیون سیپاهش در ایین وادی تشینه انید ،غفلیت هدهید را خیالف مقیررات دیید در نتیجیه او را بیه شیکنجه ای
سییخت ماننیید کنییدن پییر وبییال یییا بریییدن سییرش تهدییید کییرد ،مگییر اینکییه بییرای عییدم حضییور خییویش دلیلییی روشیین داشییته
باشد(حسینی،1390،ج)1816،2
مولوی سلیمان را همچیون هدهید در منطی الطییر عطیار میی دانید کیه هیر دویشیان زبیان تمیام مرغیان را میی داننید و بیه اخیتالف
میان آنان پایان می دهند و آنان را به سوی حضرت ح راهنمایی می کنند؛

تا

سلیمان

جمله مرغان

لسین
منازع

ز اختالف خویش

معنوی
بازوار

سوی ات اد

در

نیاید

برنخیزد

بشنوید

این

طبل

هین ز هر

این
باز

دوی
شهریار

جانب روان گردید شاد
(مولوی ،1363،دفتر دوم،ع،3744-3742ص )458

همانطور که در منط الطیر ،هدهد مرشد و پیر مرغیان اسیت و بیا هیر مرغیی بیه اقتضیای حیاالت و وی گیی هیایش سیخن میی گویید
و حتی بهانه های آنان را برای عدم سیر به سیوی سییمرغ بیا حیاالت خودشیان رد میی کنید ،مولیوی نییز هدهید را سیفیر سیلیمان بیه
سوی قوم سبا می داند و قوم سیبا را آن مرغیانی میی دانید کیه در زییور و زینیت دنییا غیرق شیده انید تیا هدهیدی بیایید و آنیان را بیه
سوی سیمرغ هدایت کند؛

و

خل

چون رسید اندر سبا این نور شرق
زدند

مردگان از گور تن سر بر

زدند

دگر را م ده می دادند هان

از

روی های مرده جمله پر
ی

ز آن ندا دینها همی گردند گبز
از سلیمان آن نفس چون نفخ صور

غلالی

ن

افتاد در

ندایی

بلقیس

می رسد

شاخ و برگ دل
مردگان

را

همی

وا رهانید

آسمان
گردند سبز

از

قبور

(مولوی،1363،دفتر چهارم،ع،،843-839ص)328
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مولوی می گوید که همانطور که هدهد عش روی سلیمان دارد و همواره خواهان دیدار اوست ،خود را نیز همچون هدهد می داند که در
جست وجوی رسیدن به سلیمان خود ،یعنی شمس تبریزی است؛

من هدهدم

بنمای شمس مفخر تبریز رو ز شرق

سلیمانم آرزوست

حضور

(مولوی،1376،غزل،441ص)203

ایشان

هدهد

پی

تقدیس

می گشاید

را

راه

بلقیس

صد

را 5

(مولوی ،1363،دفتر دوم،ع،3751ص)458

بلقیس
طبری می گوییدی بلقییس زنیی بیود ملکیه و پادشیاه بیه ناحییت شیام و سیبا و آن ناحییه همیه او فرمیان دادی و انیدر زمانیه وی ،هییچ
کس از او زیباتر نبود و مادرش پری بوده و پدرش از ملوک بود(طبری،1356،ج)1245،5
هنگامی کیه هدهید در مییان لشیکر سیلیمان نبیود و وی نییز بیه شیدت بیه آع نییاز داشیت و هدهید میامور نشیان دادن آع بیه آنیان
بود ،سلیمان او را تهدیید کیرد امیا بعید از غیبتیی کوتیاه ،هدهید بازگشیت و بیه سیلیمان(ع) گفیتی بیر چییزی اطیالع ییافتم کیه تیو و
لشییکریانت از آن بییی اطییالع هسییتید و خبییری یقییین آور از سییبا و فرمانروایشییان برایییت آورده ام؛ آنهییا ثروتییی فییراوان دارنیید و دولتییی
مقتدر امیا بیا وجیود خیرد و کیاسیت ،داراییی وریاسیت ،در نیادانی و جهالیت بیه سیر میی برنید چیون در مقابیل خورشیید سیجده میی
کنند و خدای بزرگ را عبیادت نمیی کننید ،بیر سیلیمان (ع) سیخت و نیاگوار آمید کیه در همسیایگی اش میردم و کشیوری باشیند کیه
خیییدا را نپرسیییتند و چنیییان مصیییل ت دیییید کیییه نامیییه ای بیییه آنیییان بنویسییید و آنیییان را بیییه پرسیییتش خیییدای واحییید دعیییوت
کند(ندوی)186،1395،
نامه سلیمان(ع) به بلقیسی

هین
ور

بیا که من رسولم
بود

بت شکن

چون

دعوتی

شهوت امیر

شهوتم

نه

بودست اصل

اصل ما

چون

اجل

اسیر
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ح

روی
و
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بتم
انبیا
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گر

در

بت

آییم ای رهی در بتکده

احمد و بوجهل در بتخانه رفت
این

در آید سر نهد او را بتان

این

جهان شهوتی بتخانه ایست

لی

شهو ت

بند

سجود

نه

زین شدن تا آن شدن
آن در آید سر
انبیا

پاکان بود

خیز بلقیسا چو

آرد

ما در معبده

و

نهد

کافران

ادهم شاه وار

چون امتان

را

النه ایست

نقد

کان بود

زر نسوزد ز آن
دود ازین مل

فرقیست زفت

روزه برآر

دو سه

(مولوی ،1363،دفتر چهارم ،ص)327

سیلیمان(ع) هدهیید را مییامور مییی کنیید کییه از آنجیا کییه از م ییل اقامییت بلقیییس و قییومش بیه خییوبی آگییاه اسییت و سرزمینشییان را بییه
خوبی می شناسید ،نامیه ی وی را بیه بلقییس برسیاند و در آنجیا در کنیاری بیه دور از چشیم بلقییس و دربارییانش بایسیتد تیا واکینش
آنان را ببیند ،بلقیس با زیرکی و کیاستی کیه داشیت و بیا مشیورتی کیه بیا دربارییانش کیرد ،تصیمیم گرفیت تیا بیا فرسیتادن هیدایایی،
سلیمان(ع) را مورد آزمایش قرار دهد و از خواسته های واقعی اش آگاه گردد؛

هدیه بلقیس

چل

چون به ص رای

استر بدست
سلیمانی رسید

بر سر زر تا چهل منزل براند
بارها گفتند زر

بار

را

وابریم

فرش

سوی مخزن
زر به هدیه

هدیه تا اله

گر زر و گر خاک ما را بردنیست

شرمساریشان
چیست بر
امر

فرمان ده
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نماند

ما چه

بیگار

اندریم

بردن

آنجا

ابلهیست

عقل آنجا کمترست

چون کساد هدیه آنجا شد پدید
باز گفتند ار کساد و ار روا

پخته دید

تا که زر را در نظر آبی

عرصه کش خاک زر ده دهیست
ای ببرده عقل

آنها جمله خشت زر
آن را جمله زر

بدست

از

خاک

راه

همی

واپس

کشید

ما بنده
به جا

فرمانیم
آوردنیست

ما

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،35فروردین 1400

گر بفرمایند که
خندش

واپس

برید

هم

آمد چون سلیمان آن بدید

من نمی گویم مرا هدیه

دهید

می پرستید اختری کو زر کند

رو

آفتاع از امر ح

طباخ

شما

بل

که مرا از غیب نادر هدیه هاست

می پرستید آفتاع

فرمان

کز

که

چرخ

به

ت فه
کی

من

گفتم

را

خوار

ماست

ابلهی

باشد که

هدیه

نیارد

آرید
کرده

طلب کردم ثرید

الی

بشر آن را
باو

را باز آورید

کو
جان

شوید

نیز خواست
اختر

کند

عالی نرخ

را

گوییم

او

خداست

(مولوی ،1363،دفتر چهارم،ع،578-563ص 311و)312

فرسییتادگان بلقیییس خییود بییه حقییارت و نییاچیزی خییود و هدایایشییان نییزد سییلیمان(ع) آگییاه شییدند و همچنییین سییلیمان خواسییتار
هدایای آنان نبود بلکه می خواسیت تیا آنهیا را بیا هیدایت بیه دیین الهیی هدییه دهید و بیه فرسیتگان بلقییس دسیتور داد کیه هیدایای
خود را برده چرا که او با لطل پروردگارش بی نیاز از هر هدیه ای است و بلقیس نیز باید به نزد او بیاید؛

پس سلیمان گفت ای پیکان روید
پس بگوییدش

بیا

اینجا تمام

سوی بلقیس و
زود که

ان

بدین دین
اق

یدعو

بگروید
بالسالم

(مولوی،1363،دفتر چهارم،ع،723-722ص)321

بلقیییس پییس از بازگشییت فرسییتادگانش و آگییاهی از عظمییت و جییالل سییلیمان(ع) و بییا بررسییی هییایی کییه در اییین مییورد
انجیییام داد و مالحظیییه کیییرد کیییه توانیییایی مقابلیییه بیییا لشیییکر عظییییم او را نیییدارد ،تصیییمیم گرفیییت کیییه بیییا خواسیییته سیییلیمان
موافقت کند و به سوی مملکت او سفر کند.
هنگامی که مقرر شد ،بلقیس نیزد سیلیمان بیایید ،سیلیمان(ع) خطیاع بیه حانیران دربیار خیود گفیتیای دربارییان کیدام یی

از شیما

می تواند تخیت او را پییش مین حانیر آوردد قبیل از آنکیه آنیان نیزد مین بیاینید و تسیلیم شیوند تیا بیدین وسییله بیا قیدرت شیگرفی
روبرو شوند و دعوت میرا بپذیرند(شلماشیی)150،1395،آصیل بین برخییا کیه مدیید در نیزد خداونید بیود و بیا ا ن الهیی میی توانسیت
در هستی تصیرف کنید ،در تخیت بلقییس تصیرف کیرد و صیورت تخیت را در مملکیت سیبا خلیع کیرد و آن را نیزد سیلیمان(ع) ایجیاد
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نمیود زییرا انسیان کامیل مظهیر تمیام اسییم فیاطر و خیال اسیت و میی توانید بییه ا ن الهیی کلمیه خالقیه"کین" را بگویید و در همییان
ل ظه چیزی موجود شو د ،بنیابراین فضییلت آصیل بین برخییا بیر آن عفرییت جنیی آن بیود کیه آن عفرییت میی خواسیت بیا اسیتمداد
از تاثیرات فلکی و خیواص و طبیایع اشییای میادی ،تخیت را همیان طیور کیه در واقیع و نفیس االمیر وجیود داشیت بیه بییت المقیدس
انتقال دهد ،اما آصل بن برخیا در ماهییت تخیت تصیرف کیرد و از طریی اعیدام و ایجیاد ،آن را نیزد سیلیمان(ع) حانیر کیرد ،بیه ایین
معنییییا کییییه در ل ظییییه ای تخییییت بلقیییییس را در مملکییییت سییییبا نییییابود کییییرد و در ل ظییییه ای نییییزد سییییلیمان ایجییییاد
نمود(زمانی1374،ش)285/4،

گفت

عفریتی

تختش را بفن

حانر آرم تا تو زین مجلس شدن

که

گفت

آصل من به اسم اعظمش

دمش

حانر آرم پیش تو در ی

گر چه عفریت اوستاد س ر بود
حانر آمد تخت
گفت حمد

لی

بلقیس آن زمان

آن از نفخ

لی

اق برین و صد چنین

آصل رو نمود

ز آصل نه از فن عفریتیان

که

بدیدستم

ز

رع العالمین

(مولوی ،1363،دفتر چهارم،ع،907-903ص)333

بلقیس سرانجام به قصر سلیمان رسید و تخت خیود ر ا بیا همیان تزئینیات و رییزه کیاری هیا در کنیار تخیت سیلیمان دیید ،خواسیت بیه
طرف آن برود اما دریافیت کیه بایید از آع نمیایی کوچی

بگیذرد،ترلد نیور در بلیور چنیان بیود کیه او حرکیت مالییم آع را در آع نمیا

مشاهده می کرد ،پس دامن خود را بیاال زد تیا از آع بگیذرد امیا پیایش تیر نشید ،از همیین رو سیخت تعجیب نمیود و بیه نییروی الهیی
و عظمت حکومت سلیمان(ع) یقین پیدا کرد(مولوی نیا،1381،ص )269-268
مولوی این داستان را با شگرد خاصی فقط در ی

پس

بمعنی

بیت بیان نموده است؛

پس مشو عریان چو بلقیس از حباع

باغ باشد این نه آع

(مولوی،1363،دفتر ششم،ع،3239ص)457

مولوی با شگرد خاصی با بهره گیری از آییات قیرآن و بیا بییانی تمثیلیی قیوم سیبا را همچیون مرغیانی میی دانید کیه سیلیمان(ع) آنیان
را به سوی ح هدایت می کند و در ر س آنان بلقیس بود که قلبش پور ز نور ایمان شد؛

چون سلیمان

سوی

مرغان

سبا

صفیری کرد بست آن جمله را

ی
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جز مگر مرغی که بد بی جان و پر
نی غلط گفتم که کر گر
چون

سر نهد

کنیزان

غالمان و

سلیمان

از

کبریا

افسوس

که به ترک نام و نن

بناز
رود

سمعش

بر زمان رفته هم

کرد او آن چنان

باغ ها و قصرها و آع
پس

پیش

بلقیس از دل و جان عزم کرد

ترک مال و مل
آن

یا چو ماهی گن
وحی

بود از اصل کر

چشمش همچو

پیش
پیش چشم
کز

دلش آگاه شد

از عش

دل

او

تا

خورد

آن عاشقان
پوسیده

گل ن
دل

دهد

پیاز

می نمود

او

راه شد

(مولوی ،1363،دفتر چهارم،ص )330-329

بیت آخررا می توان تلمی ی به ازدواج سلیمان با بلقیس دانست که برخی از مفسران آن را کر کرده اند.
این بیان مولوی برگرفتیه از آییه"قییل لهیا ادخلیی الصیری فلمیا ر تیه حسیبته لجیآ و کشیفت عین سیاقیها قیال نیه صیری ممیرد مین
قواریر قالت رع نیی ملمیت نفسیی و سیلمت میع سیلیمان ق رع العیالمین"بیه او گفتنید بیه حییا قصیر وارد شیو هنگیامی کیه آن
را دید ،گمان کیرد آبیی فیراوان اسیت ،پیس دامین جامیه را از دو سیاق پیایش بیاال زد ،سیلیمان گفیتی ایین م وطیه ای اسیت صیاف و
همییوار از شیشییه ،گفییتی پروردگییارا قطعییا میین بییه خییودم سییتم کییردم ،اکنییون همییراه سلیمان،تسییلیم خداونیید پروردگییار جهانیییان
شدم(نمل )44می باشد.
اشاراتی دیگر مربو به بلقیس در اشعار مولوی؛

خیز

بلقیسا بیا و مل

بین

بر

دریای

لب

یزدان

دربچین
(مولوی،1364،دفتر چهارم،ع،1041ص)340

خیز

بلقیسا که

خیز بلقیسا

کنون

بازاریست تیز
با

اختیار

زین

خسیسان

پیش

از آن

کسادافکن

گریز

مرگ آرد گیر و دار
(مولوی،1363،دفتر چهارم،ع،1096-1095ص)343
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بیا بلقیس ور نه بد شود

هین

خصمت

لشکرت

مرتد

شود

شود6

(مولوی،1363،دفتر چهارم،ع،781ص)324

حضرت عزرائیل و ندیم سلیمان
روزی سیلیمان(ع) بیر تخیت پادشیاهی خیود نشسیته بیود و یکیی از نیدیمانش کنیار وی بیود ،عزرائییل بیه سیراغ او آمید و نیدیمش را
نگریسییت ،سییپس بیییرون رفییت ،نییدیم از سییلیمان پرسیییدیاین کییه بییود کییه مییرا اینگونییه مییی نگریستدسییلیمان گفتیعزراییییل بییود.آن
نییدیم ترسییید و از سییلیمان(ع) خواسییت تییا او را بییه هندوسییتان انتقییال دهد.سییلیمان(ع) بییه بییاد دسییتور داد تییا او را بییه هندوسییتان
ببرد.چندی بعد ،عزرائیل دوبیاره نیزد سیلیمان رفیت و سیلیمان از او پرسییدی چیرا نیدیم میا را اینگونیه میی نگریستیدحضیرت عزرائییل
گفتی خداوند به من دسیتور داده بیود جیان نیدیمت را در هندوسیتان بگییرم و چیون او را در کنیارت دییدم ،تعجیب نمیودم و بیا خیود
گفتمیاین مرد راه بدان درازی را چگونه خواهد پیمود(آزادمهر)279،1382،

چاشتگاهی

زاد مردی

در

رسید

رویش از غم زرد و هر دو لب کبود
گفت

در سرا
پس

عزرائیل در من این چنین

تا مرا زینجا به
ن

ز

درویشی

ترس درویشی
باد را
روز

فرمود

دیگر

هندستان

برد

گریزانند خل
مثال

آن هراس

تا او را شتاع

وقت دیوان و لقا

کان مسلمان را بخشم از بهر آن
گفت من از خشم کی کردم نظر

سلیمان گفت ای خواجه چه بود

ی

گفت هین اکنون چه می خواهی بخواه

عدل سلیمان در دوید

انداخت پر از خشم و کین

نظر

را ای

گفت فرما باد

جان پناه

بو ک بنده کان طرف شد جان برد
لقمه حرص و امل

زانند خل

حرص و کوشش را تو هندستان شناس
برد سوی

هندستان

قعر

پس سلیمان گفت
بنگریدی
از

تعجب
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که مرا فرمود ح کامروز هان

جان

از عجب گفتم گر او را صد پرست

او به

تو

او را

بهندستان ستان

هندستان شدن دور اندرست
(مولوی ،1363،دفتر اول،ع،968-956ص )60-59

دادخواهی پشه از سلیمان
از اهییداف مهییم و ثمییرات حکومییت انبیییاء الهییی ،گسییترش عییدل و دادخییواهی در جامعییه بییود ،سییلیمان(ع) بییا آن همییه جییالل و
حشمت ،هیچ گاه از امور حکیومتی اش غفلیت نمیی ورزیید و اگیر کمتیرین ملمیی صیورت میی گرفیت بیه آن میی پرداخیت و ییا اگیر
کسی ادعای دادخواهی می کرد آن را بیرآورده میی سیاخت و م ولیوی نییز بیا توجیه بیه همیین مطلیب داسیتان دادخیواهی پشیه از وی
را به شعر درآورده است؛

پشه

آمد از حدیقه وز گیاه

کای سلیمان معدلت

می گستری

مرغ و ماهی در پناه عدل تست
داد ده ما را که بس زاریم ما

وز سلیمان گشت
بر

پشه

دادخواه

شیاطین و آدمی زاد و پری

کیست آن گم گشته کش فضلت نجست
بی نصیب از باغ و گلزاریم ما

مشکالت هر نعیفی از تو حل

پشه باشد در

شهره ما در نعل و اشکسته پری

شهره تو در لطل و مسکین پروری

پس سلیمان گفت ای انصاف جو

نعیفی

خود مثل

داد و انصاف از که می خواهی بگو

کیست آن مالم که از باد و بروت

ملم کردست و

ای عجب در عهد ما مالم کجاست

کو نه اندر حبس و در زنجیر ماست

چون

خراشیدست روت

ما زادیم ملم آن روز مرد

پس به عهد ما که ملمی پیش برد

گفت پشه داد من از دست باد

کو دو دست ملم بر ما برگشاد

95

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،35فروردین 1400

ما ز ملم او به تنگی اندریم

با لب بسته

پس سلیمان گفت ای زیبا دوی
ح

امر ح

به من گفتست هان ای دادور

ازو خون می خوریم

باید که از جان

بشنوی

مشنو تو از خصمی بی خصمی دگر

تا نیاید هر دو خصم اندر حضور

ح

خصم تنها گر بر آرد صد نفیر

هان و هان بی خصم قول او مگیر

من نیارم رو ز فرمان تافتن

خصم خود را رو بیاور سوی من

گفت قول تست برهان و درست
بان

زد آن شه که ای باد صبا

هین مقابل شو تو و خصم و بگو
باد چون بشنید آمد تیز

نیاید پیش

حاکم در مهور

خصم من بادست و او در حکم تست
پشه افاان کرد از

ملمت

پاسخ خصم و بکن

دفع

بیا
عدو

تیز

پشه بگرفت آن زمان راه گریز

پس سلیمان گفت ای پشه کجا

باش تا بر هر دو رانم من قضا

گفت ای شه مرگ من از بود اوست
او چو آمد من کجا یابم قرار

خود سیاه این روز من از دود اوست
کو بر آرد از

نهاد من دمار
(مولوی،1363،دفتر سوم،ص )267-265

مسجد االقصی
طبری در میورد سیاختن مسیجد االقصیی میی گوییدی و چیون از مملکیت داود دوازده سیال بگذشیت انیدر بنیی اسیرائیل وبیا و طیاعون
پدید آمید و بیه ایشیان انیدر افتیاد و ق یط خاسیت و همیه یشیتر هیالک شیدند و داود(ع) بیه بییت المقیدس بیود و نشسیت وی آنجیا
بودی و اندر آن وقت این مسیجد نبیود و بییت المقیدس نبیود ،پیس داود(ع) آنجیا را کیه امیروز بییت المقیدس اسیت گیرد آمید و نمیاز
کرد و دعیا کیرد تیا حی تعیالی آن وبیا و ق یط و بیمیاری از بنیی اسیرائیل برداشیت .پیس چیون دعیای داود در آن جایگیاه مسیتجاع
شد و خدای تعالی آن وبا و ق ط و بیمیاری از آنیان برداشیت ،گفتنیدی جایگیاهی بیس نیکوسیت ،ایین مکیان مسیجدی بایید سیاخت تیا
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اندر آن جایگاه ح تعالی را عبادت کنند ،پیس بنیای ایین مسیجد کیه امیروز اسیت بیفکندنید و فضیل ایین مسیجد ایین اسیت و بنییاد
آن انییدر آن وقییت ،او کنیید و چییون آن مسییجد را بنیییاد انداختییه بییود ،زنییدگانی داود(ع) سییپری شیید و مسییجد تمییام نشییده بییود و
داود(ع) سیییلیمان را وصییییت کیییرده بیییود کیییه ایییین مسیییجد را دسیییتور دهیییی تیییا تمیییام کننییید کیییه جایگیییاهی بیییس
نیکوست(طبری،1356،ج)1224،5

چون

سلیمان کرد آغاز

بنا

در بنا اش دیده می شد کر و فر
در بنا هر سن

کز که می سکست

پاک چون کعبه همایون چون منی
نی فسرده

بناهای دگر

چون

فاش سیروا بی همی گفت از نخست
(مولوی ،1363،دفتر چهارم،ع،469-467ص)305

ای سلیمان مسجد
چون
ی

اقصی بساز

او بنیاد آن مسجد نهاد
گروه از عش و قومی بی مراد

مسجد اقصی بسازید ای کرام

بلقیس

لشکر

در

آمد

نماز

جن و انس آمد بدن در کار داد
هم چنان

در

ره طاعت

که سلیمان باز

آمد

عباد
السالم

و

(مولوی ،1363،دفتر چهارم،ص )345-344

گر روی ر و در پی عنقای دل
نو گیاهی هر دم از سودای تو

سوی قاف و مسجد
می دمد در

مسجد

اقصای

دل

اقصای تو
(مولوی ،1363،دفتر چهارم،ع،1314-1313ص)356

بهر

ارشاد

چون سلیمان در شدی هر بامداد

مسجد اندر

پند دادی گه به گفت و ل ن و ساز

گه به فعل اعنی رکوعی یا

عباد
نماز

(مولوی ،1363،دفتر چهارم،ع،484-483ص)306
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تعلیم عالمان
به یقین باید امهار داشت پییامبران الهیی نخسیتین معلمیان انسیان سیاز آدمیی بیوده انید ،معلمیانی کیه نیه تنهیا بیه هیدایت روی میی
پرداختنیید بلکییه بییه سییایر جنبییه هییا نیییز پرداختنیید و بییه تعلیییم تمییام امییوری پرداختنیید کییه بییرای زنییدگی دنیییوی و اخییروی انسییان
نرورت داشیت و انسیان را بیه تمیام معنیا هیدایت کردنید .پییامبران(ع) حتیی غیذا هیا و گیاهیانی را کیه بیرای سیالمتی جسیم و روی
انسییان فایییده و نییرری داشییت را بیییان کردنیید و مولییوی داسییتان رویییش گیاهییان در مسییجد االقصییی و تعلیییم فواییید آن گیییاه توسییط
سلیمان(ع) به عالمان را بیان داشته است؛

هر صباحی چون سلیمان

آمدی

خانع

نو گیاهی رسته دیدی

اندرو

پس بگفتی نام و نفع

خود

تو چه دارویی چیی نامت چیست

تو زیان کی و نفعت

بر کیست

پس بگفتی هر گیاهی فعل و نام
من مرین را زهرم و او را شکر

تا

کتبهای

که من آن را

اقصی

ساختند

این نجوم و طب وحی انبیاست

عالم

و

دانا

جسم را از

بگو

جانم و این را حمام

نام من اینست بر لوی

پس طبیبان از سلیمان زان گیا
طبیبی

اندر مسجد

شدی

از

قدر

شدندی
رنم

مقتدی
می پرداختند

عقل و حس را سوی بی سو ره کجاست
(مولوی ،1363،دفتر چهارم،ع،1394-1387ص)354

باد
خداوند در قرآن کریم درباره ایین نعمیتش بیر پییامبرش سیلیمان(ع) میی فرماییدی" و لسیلیمان الیریع غیدوها شیهر و رواحهیا شیهر" و
برای سلیمان باد را که رفتن صب گاهش ی
خداوند باد را برای سلیمان در شع اع ی
مهییرب ییی

ماه و رفتن شامگاهش ی

ماه بودسرام کردیمب(سبأ)12

میاه ،راهیی کیه انسیان طیی میی کنید مسیخر کیرد بیه طیوری کیه مسییر غیدوساز اول روز تیا
مییاه بییود و در نتیجییه از صییبع تییا عصییر دو مسیییر را طییی مییی

مییاه بییود و مسیییر روایساز مهییر تییا عصییرب نیییز ییی

کرد(طباطبایی،1363،ج)548،16
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در قیرآن کیریم از دو نیوع بیاد بیرای سیلیمان(ع) یییاد شیده اسیتی بیاد عاصیل و بیاد رخییاء بیه فرمیان وی بیودی ،چیون خواسیتی کییه
برخیزد باد عاصل را فرمودی تیا آن لشیگر گیاه وی را جملیه برداشیتی و بیه هیوا بیردی آنگیاه بیاد رخیاء را فرمیودی تیا نیرم نیرم آن را
می راندی ،گویا مسیر وی میان آسمان و زمین بود(میبدی،1361،ج)191،7
همچنین باد غیر از جا بجیا کیردن ومیفیه دیگیری نییز داشیته و آن خبیر رسیانی بیوده اسیت چنانکیه هیر کیس از خلی سیخنی میی
گفته باد به گوش سلیمان می رسانیده است(میبدی،1361،ج)191،7
ومیفه باد از دیدگاه مولوی برای سلیمان(ع)ی

صرصری بر عاد
صرصری می برد

شده

قتالی

هم شده حمال و هم جاسوس
باد دم که گفت
که فالنی

مر

بر سر تخت شاه

غایب

سلیمان را چو حمالی شده

هر صبای و هر مسا ی
او

یافتی

این چنین گفت این زمان

ماهه راه

گفت غایب را کنان م سوس او
سوی گوش

آن

ای سلیمان مه

بشتافتی

مل

قران

صاحب

(مولوی ،1363 ،دفتر ششم ،ع ،2664-2660ص)424-423

همچنین از دییدگاه مولیوی اگیر کمتیرین ان رافیی ییا کی ی از سیلیمان(ع) رخ میی داد اوامیر ت یت امیر او نییز از فرمیانش سیرپیچی
می کردند و راه ک ی پیش می گرفتند ،من جمله باد؛

باد بر تخت

سلیمان

رفت

باد هم گفت ای سلیمان ک
این ترازو
از

بهر این بنهاد

ترازو کم کنی

ک

پس سلیمان گفت بادا ک

مرو

ور روی ک از ک م خشمین مشو

ح

من کم کنم

تا رود انصاف ما

ما

را در سب

تا تو با من روشنی من

روشنم 7

(مولوی،1363،دفتر چهارم،ع،1900-1897ص)390
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سیر شدن سلیمان (ع)از حکومت
طبییری مییی گویییدی و بییه آخییر عمییرش بیشییتر آن بییودی کییه بییه م ییراع انییدر بییودی یی

مییاه و دو مییاه و یی

المقدس بییرون نیامیدی و طعیام و شیراع هیم بیه مسیجد انیدر خیوردی و بیودی کیه یی

شیبانه روز بیودی کیه دو شیبانه روز و سیه

شبانه روز و تا ی

سییال و هیییچ از بیییت

هفته به نماز ایستاده بودی و به عبادت ح مشاول بودی(طبری،1353ج)1255،5

جفاش

تا

وق

کز

مملکت

دید

سیر شد

جانم

در

سلیمان

عش

جفاست

و ایوع

نگشت از

از وفا سیر
بال سیر
(مولوی،1376،غزل،1068ص)421-420

وفات سلیمان(ع)
خداوند در قرآن کریم در مورد ن وه وفات سیلیمان میی فرماییدی"فلمیا قضیینا علییه المیوت میا دلهیم علیی موتیه ال دابیآ االرک تأکیل
منسییأته فلمییا خییر تبینییت الجیین ن لییو کییانوا یعلمییون الایییب مییا لبثییوا فییی العییذاع المهییین"پییس هنگییامی کییه مییرگ را بییر او مقییرر
کییردیم ،جنیییان را از مییرگش جییز مورچییه ای کییه عصییایش را مییی خییورد ،آگییاه نکییرد هنگییامی کییه بییه روی زمییین در افتییاد ،جنیییان
فهمیدند که اگر غیب می دانستند در آن عذاع خوار کننده در ن

نمی کردند(سبأ)14

از سیاق آیه فهمیده می شیود کیه سیلیمان در حیالی کیه تکییه بیه عصیا داشیته از دنییا رفتیه و کسیی متوجیه میردنش نشیده اسیت و
همچنان در حال تکیه بر عصیا بیوده و از انیس و جین کسیی متوجیه واقیع مطلیب نبیوده اسیت تیا آنکیه خداونید میوری را میأمور میی
کند تا ع صای سلیمان را بخورد و عصا از کمیر بشیکند و سیلیمان بیه زمیین بیفتید آن زمیان میردم متوجیه شیدند کیه وی میرده اسیت
و جن به دست آورد و گفتی ای کیاش علیم غییب میی داشیت ،چیون اگیر علیم غییب میی داشیت تیا بیه امیروز در میرگ سیلیمان بیه
اشتباه دچار نمی گشتند(طباطبایی،1363،ج)550،16
داستان وف ات سیلیمان (ع) بیه آن گیو نیه ای کیه قیرآن کیریم بییان داشیته اسیت در اشیعار مولیوی انعکیاس نیافتیه اسیت امیا بیا ایین
وجود ،ابیاتی در این مورد در اشعار مولوی به چشم می خورد؛

پس سلیمان
دید

دید اندر

گوشه

بس نادر گیاهی سبز و تر

پس سالمش کرد در حال آن حشیش

نو

گیاهی رسته همچون

می ربود آن

خوشه

سبزیش نور از بصر

او جوابش گفت و بشکفت از خوشیش
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گفت نامت چیست بر گو بی دهان
گفت اندر تو چه خاصیت بود
من که خروبم

خراع

گفت خروع است ای

شاه جهان

گفت من رستم مکان ویران شود

منزلم

هادم بنیاد این

پس سلیمان آن زمان دانست زود

که اجل آمد

آع
سفر

و

گلم

خواهد نمود
(مولوی ،1363،دفتر چهارم،ع،1379-1373ص)359

نتیجه گیری
مولییوی در واقییع فکییر و اندیشییه اش و شییالوده اصییلی آن برگرفتییه از آیییات قرآنییی اسییت کییه همییواره در اشییعارش نمایییانگر اسییت و
انعکاس یافته است.قرآن کریم به تمامی وجیوه زنیدگی بشیر توجیه کیرده اسیت و کتیابی کامیل بیرای هیدایت انسیان در تمیامی اعصیار
است و آثار مولوی نیز که شیالوده اصیلی آن قیرآن کیریم اسیت بیر همیین مبنیا میی باشید و در مونیوعات گونیاگون است.سیلیمان(ع)
از پیییامبران الهییی بییود کییه جهییان در دوره وی ی ی

دوره صییلع و آرامییش را پشییت سییر گذاشییت و قییرآن کییریم در آی یاتی بییه بیییان

داستان وی پرداختیه اسیت و مولیوی نییز بیا الهیام از آن آییات دسیت بیه خلی مضیامینی نیو زده است.داسیتان سیلیمان(ع) در اشیعار
مولوی نوعی پیوند دین ،اخیالق و عرفیان بیا یکیدیگر اسیت و آن را بیا زنیدگی دنییوی تطبیی میی دهید و تطبیی تمیامی ایین میوارد
که به ماهر متضیاد امیا در بیاطن تکمییل کننیده یکدیگرنید ،حیاکی از نبیوغ واالی مولیوی در عرفیان و شیعر و شیاعری اسیت.مولوی از
عناصر داسیتانی داسیتان سیلیمان(ع) همچیون هدهید ،مرغیان و ...نهاییت اسیتفاده را بیرده و هماننید قافلیه سیاالر خیود ،عطیار از ایین
کلمات برای بیان مضامین عرفانی واال بهیره هیا بیرده اسیت .سیلیمان(ع) بیا آنکیه تمیامی لیوازم و جهیاز زنیدگی میادی و حتیی امیوری
که بیه دسیت انسیان نیسیت همچیون بیاد،دیو و ...را در اختییار داشیت از ییاد پروردگیارش غافیل نمیی شید و بیشیتر اوقیاتش را صیرف
عبیادت و بنیدگی مییی کیرد و همیین امییر نییز در شییعر مولیوی بیا جلییوه خاصیی پیونیید خیورده اسیت .مولییوی سیلیمان(ع) را همچییوم
مرشدی می داند که به هدایت می پیردازد و بنیی اسیرائیل و قیوم سیبا را همچیون مرغیانی میی دانید کیه از حقیقیت هسیتی خیود بیه
دور شده اند و در زنیدگی دنییوی غیرق شیده انید و سیلیمان(ع) کیه مظهیر روی کامیل اسیت بیه هیدایت آنیان میی پیردازد ،همچنیین
مولوی ،هدهد را سفیر سلیمان (ع) می داند کیه بیه جمیع مرغیان یعنیی قیوم سیبا رفتیه و عیذرهای آنیان را رد کیرده و آنیان را مهییای
رفتن به سوی مقصد اعلی می کند که این برآورد منط الطیر عطار را تجلی گر است.

یادداشت ها
-1همچنین نگاه شود به(مولوی،1376،رباعی،95ص )1319و همچنین(مولوی،1376،غزل،426ص)198
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-2همچنین نگاه شود به(مولوی،1376،غزل،1223ص )481و همچنین(مولوی،1376،غزل،1012ص)404
 -3همچنیییییین نگیییییاه شیییییود بیییییه(مولوی،1376،غیییییزل،1460ص )563و همچنین(مولیییییوی،1376،غیییییزل،1902ص )715و
همچنین(مولوی،1376،غزل،2175ص)816
 -4همچنین نگاه شود به (مولوی،1376،غزل،1466ص)564
 -5همچنیییین نگیییاه شیییود بیییه(مولوی،1376،غیییزل،2411ص )896همچنیییین (مولیییوی،1376،غیییزل،2333ص )870و همچنیییین
(مولوی،1376،غزل،1940ص )730و همچنین (مولوی،1376،غزل،870ص)351
 -6همچنین نگاه شود به (مولوی،1376،غزل،640ص )271همچنین (مولوی،1363،دفتر چهارم،ع،654ص)317
 -7همچنین نگاه شود به (مولوی،1363،دفتر ششم،ع،4674ص)543
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_داوری ،پریسییا ،تییأثیر روایییت قییرآن از داسییتان حضییرت سییلیمان(ع) در ادع فارسییی ،فصییل نامییه نقیید و ادبیییات تطبیقییی ،سییال دوم،
شماره پنجم1391 ،
_ زمانی ،کریم ،شری جامع مثنوی معنوی ،انتشارات مروارید ،تهران ،چاپ اول1374 ،
_ سب انی ،جعفیر ،اندیشیه هیای جاویید ،تیدوین علیی زاده اسید بیه همیراه دینیی سیعید ،مدسسیه امیام صیادق(ع) ،انتشیارات توحیید،
قم ،چاپ اول ،ج1382 ،1
_ شلماشی ،م مد ،زندگانی پیامبران ،ترجمه نوربخش احمد ،انتشارات حسینی ،چاپ دوم1395 ،
_ طباطبایی ،م مد حسین ،تفسیر المیزان ،ترجمه نیری عبدالکریم ،امیر کبیر ،تهران1363 ،
_طبری ،م مد بن جریر ،ترجمه تفسیر طبری ،تص یع یامایی حبیب ،انتشارات توس ،تهران ،چاپ دوم1356 ،
_قرائتی ،م سن ،تفسیر نور ،مرکز فرهنگی هنری درس هایی از قرآن ،تهران1383 ،
_قرآن کریم
_ قرشی ،علی اکبر ،تفسیر احسن ال دیث ،انتشارات واحد ت قیقات اسالمی ،بنیاد بعثت ،تهران ،چاپ اول1370 ،
_مولوی نیا ،م مد جواد ،تاریخ انبیاء ،نشر امام عصر(عم) ،تهران ،چاپ اول1381 ،
_ مولوی ،جالل الدین م مد ،کلیات شمس تبریزی ،تص یع فروزانفر بدیع الزمان ،انتشارات امیر کبیر ،تهران1376 ،
_ ____ ،جالل الدین م مد ،مثنوی معنوی ،تص یع نیکلسون رینولد آلین ،انتشارات امیر کبیر ،تهران1363 ،
_ میبدی ،رشیدالدین ،کشل االسرار و عدة االبرار ،به کوشش حکمت علی اصار ،انتشارات امیر کبیر ،تهران ،چاپ اول1370،
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مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،35فروردین 1400

_ نییدوی ،ابوال سیین علییی ،پیییامبران از دیییدگاه قییرآن ،ترجمییه حسییینی م میید بهییاء الییدین ،انتشییارات زانسییت ،سیینندج ،چییاپ
اول1395،
_نیشابوری ،ابواس اق ،قص االنبیاء ،اهتمام یامایی حبیب ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران ،چاپ سوم1382 ،
_هاکس ،جیمز ،قاموس کتاع مقدس ،انتشارات اساطیر ،تهران ،چاپ سوم1394 ،
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