اﻃﻼﻋﺎﺗ درﺑﺎره ﮐﺘﺎب ﻏﺰل ﻏﺰﻟﻬﺎ
ﮐﺘﺎب ﻏﺰل ﻏﺰﻟﻬﺎ Song of Songs
ﮐﺘﺎب ﻏﺰل ﻋﺰﻟﻬﺎ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ادﺑﯿﺎت

ﻣﻨﻈﻮم و ﺣﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از  ۸ﻓﺼﻞ و  ۱۱۷آﯾﻪ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ راﯾﺞ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺷﻌﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﯾ ﻣﺮد و ﯾ زن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺪارک ﺟﺸﻦ و ﺳﺮور ﺑﺮای

ازدواج و ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺮد و زن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻏﺰل ﻏﺰﻟﻬﺎ ﺟﺸﻦ ﺷﺎدی و ﺷﻔﺘ ﻋﺸﻖ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﯾ ﻣﺮد و زن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ازدواج ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾ ﭼﻨﯿﻦ

ﻋﺸﻘ ﻫﺪﯾﻬﺎی از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را زن و ﻣﺮد آﻓﺮﯾﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(۲۷ :۱ﭼﻨﯿﻦ ازدواج ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻬﺎی
ﻣﻨﻌﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎﻣﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮم او ،و ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎی او وﺟﻮد دارد.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺎم ﺧﻮد را در زﺑﺎن ﻋﺒﺮی از دو ﮐﻠﻤﻪ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ” “shiyr hashiyrimﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻣﻌﻨ” ﻏﺰلِ ﻏﺰﻟﻬﺎ“ اﺳﺖ .دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﺰﻟﻬﺎﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺷﻠ ﻣﺗﻮان اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را ”ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻏﺰﻟﻬﺎ“ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺼﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ”ﻏﺰل ﻏﺰﻟﻬﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن“ روﺑﺮو ﻣﺷﻮﯾﻢ )ﻏﺰل ﻏﺰﻟﻬﺎ  .(۱ :۱اﯾﻦ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ،ﺑﺮای ،ﯾﺎ درﺑﺎره ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒ از ﻫﺮ ﺳﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺖ ،از اﯾﻨﺮو اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان ﻏﺰل ﻏﺰﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ” ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻏﺰﻟﻬﺎ“ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻏﺰل ﺳﺮوده اﺳﺖ )اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن .(۳۲ :۴

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ﺳﻠﯿﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﻃ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺎرش درآورده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در
ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧ ﺳﺎل  ۹۷۱ﺗﺎ  ۹۳۱ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻨ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ اﺛﺮ
ﻣداﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺟﻮاﻧ در اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
در آن زﻣﺎن ﺻﺮﻓﺎ  ۱۴۰زن داﺷﺖ ) ،(۸ :۶اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻪ در اواﺧﺮ ﺑﻠﻪ در اواﯾﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﺒﻨﺎن و ﻣﺼﺮ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ
ﻣﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ در اواﯾﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﮐﺸﻮر در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﻗﻮام
ﻧﯿﺰ از ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺳﺒ ﻧﺎرش
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﻏﺰل ﻏﺰﻟﻬﺎ را ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﺎﻫ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒ ﻧﺎرش آن داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اول ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺼﻮرت ﺷﻌﺮ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﻤﺜﯿﻠ ﻧﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوم ،ﻓﺮﻫﻨ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آن ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﺮﻫﻨ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻮم ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﻨﻨﺪ.
ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﻮع وﻗﺎﯾﻊ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻏﺰﻟﻬﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ روﯾﺎ ﯾﺎ ﺗﺼﻮرات وﻗﺎﯾﻌ را ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺸﻞ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﺰل ﻏﺰﻟﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ در ﺣﺎل
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧ از ﺗﺮﺟﻤﻬﻬﺎی ﻓﺎرﺳ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّس ،ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎﯾ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﻮﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻤﺎﯾﺮ ﺟﻨﺴ) ﻣﻮﻧﺚ ﯾﺎ ﻣﺬﮐﺮ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
در ﻣﺘﻦ اﺻﻠ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﻧﯿﺰ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ :رازﮔﺎه

https://telegram.me/joinchat/DCp7MT2SqCXCi8-dz0mRRg

