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چکیده:
ي نمل به روایت حکومت و قلمرو وسیع بخشی از سوره

پردازد. که جن، انس، پرندگان و باد، سلیمان میحضرت
همه تحت فرمان وي درآمدند. با توجه به اهمیت نظریات 

- انجام می»تحلیلی –روش توصیفی«نوین در فهم متون به 

ها و نظرات متعدد ها ،شاخهگیرد. تحلیل گفتمان با رویکرد
- و گوناگون می کوشد، روابط متقابل زبان و جامعه را گره

تر تحلیل گفتمان با تکیه بر َاشکال ی کند.به بیانی دقیقگشای
ها، در حقیقت نوعی  مفهوم ایدئولوژیک را زبانی و نشانه

با هدف عملکرد اجتماعی مطرح می کندو در واقع 
ایدئولوژي در پس متون را مورد واکاوي و کنکاش قرار 

دهد. تحلیل گفتمان، متن را از جهت مالك هاي درونی می
کند. ازجمله:نظریه تحلیل گفتمان نی بررسی میو بیرو

انتقادي نورمن فرکالف یکی از مشهورترین نظریات حوزه 
هاي گفتمان کاوي است که،به بیان رابطه ، میان مالك

اي را که اثر درونی و برونی متن و قدرت تسلّطِ جامعه
ادبی در آن شکل گرفته از طریق سه محور توصیف، تفسیر 

واکاوي قرار می دهد. بر این اساس، پژوهش و تبیین مورد 
ي حاضر در صدد است، داستان حضرت سلیمان را بر پایه

گانه تحلیل ي گفتمان انتقادي فرکالف در سطوح سهنظریه
دهد که بیان سطح نماید. حاصل این پژوهش نشان می

اي دارد و در سطح تفسیر توصیف داستان اهمیت ویژه
م و پیوندي ناگسستنی وجود گردد که انسجامشاهده می

دارد و از جهت متن روایی و با نگاهی ایدئولوژي به 
بخشد.داستان ارزش ویژه اي می
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Analysis of Norman Falklaw's Critical
Discourse Based on Solomon's Story

Mandana Alimi1, Mohammad Mahdi naderi2

Abstract
Part of the Surah Al-Naml narrates the
government and the vast territory of
Prophet Solomon in which Jinn, Anas,
birds and wind all came under his
command. Given the importance of
modern theories in understanding texts, it
is done in a descriptive-analytical way.
Discourse analysis, with its various
approaches and branches, seeks to unravel
the interrelations of language and society;
With a view to social functioning. Indeed,
the ideology behind the texts is explored
and analyzed; the discourse analysis of the
text examines internal and external criteria.
Theory of Critical Discourse Analysis
Norman Farkloff is one of the most famous
theories of discourse exploration, while
attempting to express the relationship
between the internal and external criteria of
the text, explaining the power of a society
in which literary work is formed through
three axes: description, interpretation, and
The explanation is to be analyzed; on the
basis of this, the present study seeks to
analyze the story of Solomon on the basis
of the theory of critical discourse of Falklaf
at three levels. This study shows that the
expression of the level of narrative
description is of particular importance, and
at the level of interpretation, it is observed
that there is an unbreakable cohesion and
that the message is more valuable in terms
of narrative and ideological context.
Keywords:Solomon's Story, Critical
Discourse, Ferrakoff Theory, Linguistic
Context, Situational Context.
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مقّدمه:
شناختی و نظریه َمدار به مکتب مقدّس و نگرش زبان
هاي پیش چندان امر تا سال)نهج البالغهدینی(قرآن،

شناختی اي نبود و مطالعات زبانته شدهمعمول      و شناخ
هایی بودند که چهارچوب که صورت گرفت، پژوهش

ي خاص نداشتند، چرا که پژوهشگران جهان اسالم نظریه
شناختی براي تبیین هاي زبانپنداشتند که نظریهچنین می

ي بشر تدوین شده است و تعمیم و تطبیق دادن عامه
دینی نه تنها نتایج مطلوبی مفاهیم آنها به متون ارزشمند 

کاهد. اّما کاوش هاي ندارد،بلکه از ارزش این متون نیز می
هاي مربوط به این امر انجام گرفته، جدیدي که در پژوهش

از کارآمدترین نظریات، در تحلیل گفتمان انتقادي است. 
این نظریه عالوه بر این که متن را در سطوح مختلف 

- بافت اجتماعی آن بررسی میمعنایی، سبکی و موقعیت یا 

کند، براي تحلیل انواع متون از قبیل: شعر و داستان هم 
- مفید است. این شیوه با توجه به ارتباط داستان و شکل

گیري آن در یک موقعیت و بافت اجتماعی خاص ممکن 
است در بافتی اجتماعی ایجاد نگردد و نویسنده دور از 

نوشتن هاي پیرامون خود به حوادث و موقعیت
بپردازد.نظریه فرکالف در سه سطح توصیف، تفسیر و 

پردازد. از تبیین به بررسی انواع متون به ویژه داستان می
آنجایی که قرآن کریم داراي جهان بینی و ایدیولوژي 

باشد و مباحث آن نیز جداي از فرهنگ و جامعه خاصی می
نیست، بنابراین تحلیل تک تک مباحث و داستان حضرت 

اي برخوردار است. یکی ان از ارزش و اهمیت ویژهسلیم
ها که موجب درك عمیق موقعیت ترین تحلیلاز برجسته

اجتماعی یک داستان و روابط بین زبان و جامعه را نمایان 
می سازد، تحلیل گفتمان انتقادي است. بررسی و تحلیل 
آیات روایی قرآن کریم بر اساس تحلیل گفتمان، سبِب 

شود که در وراي متن و برخی مطالب میبازخوانی ودرك
داستان نهفته است. بر این اساس، داستان حضرت سلیمان 
به دلیل بیان نکاتِ پندآموز خالصه به التفات به سیماي 

هاي دنیاي کنونی است بر بازگویی هرچه بهتر واقعیت
ها تأثیرگذار است. آنچه در این مقاله مورد توجه واقعیت

ت، تحلیل گفتمان انتقادي این داستان نگارندگان بوده اس
هاي درونی و بیرونی بر اساس نظریه نورمن از جهت مالك

فرکالف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین است تا 
ي سرانجام تحلیل جامع، مفید و ارزشمندي از این قصه

هنري در قرآن کریم به دست می آید. از آن جایی که 
آید، نگارندگان در این یداستان سلیمان روایی به شمار م

ي فرکالف، سوره نمل پژوهش بیشتر از منظر روایی نظریه
را مورد بررسی قرار خواهند داد. از این رو، پژوهش حاضر 
با توجه به طرح مسأله بیان شده در صدد پاسخگویی به 

سواالت مقّدمه است:
در بافت داستان سلیمان کدام ترین گفتمانبرجسته–1

است؟
(توصیف، تفسیر و سه سطحساختارهاي مختلف در–2

تبیین) فرکالف در داستان سلیمان، چگونه با مفاهیم 
ایدئولوژیک پس متن، همخوانی پیدا کرده است ودر واقع 
رابطه زبان شناختی با این سوره چگونه جلوه یافته است؟

:پیشینه تحقیق
امروزه نقد و تحلیل آثار ادبی در قالب تحلیل گفتمان 
انتقادي، افزایش قابل توجهی یافته است، قرآن کریم نیز 

ها فراهم آورده است. زمینه را براي این نوع تحلیل
هاي پژوهشگران، تحلیل گفتمان را با تکیه بر نظریه

گوناگون و اشکال مختلف گفتمانی مورد بررسی و تحلیل 
شود:اند که به چند نمونه از آنها اشاره میقرار داده
تحلیل معناشناسی «اي تحت عنوان ) در مقاله1393داودي(

با رویکرد زبان شناسی و » (ع)ي یوسفگفتمان در قصه
ي یوسف(ع) و به تحلیل محتواي سوره» گرمس « نظریه 

هاي زبانی و موقعیت متن پرداخته است.ارتباط نشانه
اي با عنوان ) در مقاله1393یوسف آبادي و همکاران(

ي قصص بر اساس مدار سورهمانهاي گفتبررسی ساخت«
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ي ،به بررسی و ساخت و محتواي سوره» الگوي ون لیوون
اند.پرداخته» لیوون « ي یوسف(ع) با رویکرد نظریه

تحلیل و فرایندهاي «اي با عنوان ) در مقاله1394پاکتچی(
» شناسی تنشیي قارعه با تکیه بر نشانهگفتمانی در سوره

شناسی به کنکاش انهبا استمداد از روش خاص نش
ي قارعه پرداخته است.فرایندهاي گفتمانی در سوره

ي نظریه هاي گفتمانی آیات قرآن کریم بر پایهاما بررسی
هاي به کاربردي فرکالف اندك است. از جمله پژوهش

عمل آمده: 
) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان 1393مزید(

ل عمران، بر اساس نظریه تحلیل گفتمان انتقادي سوره آ«
که در دانشگاه تربیت معلم تهران ارائه » نورمن فرکالف

شده است، به بررسی آیات سوره مذکور بر اساس سطوح 
پرداخته است. » فرکالف « ارائه شده در الگوي 
بررسی «) در مقاله خود با عنوان 1390شکرانی و همکاران(

طالعات روش گفتمان کاوي و چگونگی کاربست آن در م
به گفتمان کاوي به صورت کلی و نظریه انتقادي » قرآنی

اند. به صورت جزیی در آیات قرآن اشاره کرده» فرکالف«
ي یوسف(ع) را بر پژوهش حاضر نیز در صدد است سوره

ي گفتمان انتقادي فرکالف مورد بررسی و ي نظریهپایه
ارزیابی قرار دهد.

داستان سلیمان براساس قرآن
و وارث تخت » پادشاه کتاب مقدس«پسرداود سلیمان

سه ەپادشاهی او بود.در قرآن سلیمان به عنوان  ایفا کنند
نقش مهم معرفی می گردد.اما،این نقش ها اغلب در داستان 
قرآن در هم آمیخته می شوند.او فرمانروایی است که علم 
و سلطنت پدرش را به ارث برد؛وي پیامبري است که برغم 

اه و بیگاه در عبادت،از حمایت الهی لغزش هاي گ
برخوردار بود؛به او اطمینان داده شد که مفتخر به دریافت 
جایگاهی در بهشت گردیده است؛سلیمان کسی است که 

به اذن الهی از توانایی هاي مرموز و سحرآمیز گسترده اي 
برخوردار بود و آنها را به خرق ضرورت  اعمال می کرد.

، سوره انبیاء78ـ82لیمان در آیات دستاوردها و زندگی س
سوره سبأ توصیف می شوند،اما 10ـ14سوره نمل،15ـ44

بسیاري از این آیات در قالب سبکی موجز و تلمیح آمیز 
نگاشته شده که نگارش شروح،تفاسیر و داستانها را موجب 
گردیده اند. همچنین تلفیق درخور توجهی از مهارت ها و 

ئه تفاسیر نمادین درباره زندگی ویژگی هاي سلیمان به ارا
1365،165و دستاوردهاي او کمک کرده است.(مشایخ ،

(

سلیمان در قرآن مجید

از سلیمان به عنوان فرمانروایی یاد می شود که علم و 
حکمت را در اختیار دارد.وي این خصوصیات را از پدرش 
داوود به ارث برده،اّما به او اطمینان داده شد که در 

مذکور بر پدرش پیشی گرفته است.مورد خصوصیات
دیگري که در آن،پسر از پدر ماهرتر است وقتیه است که 
سلیمان به عنوان یک معمار معرفی می شود.قرآن به بناها 
و اشیاء گوناگونی اشاره می کند که براي سلیمان ساخته 

نمازخانه ها (محاریب)، شدند. این بناها و اشیاء شامل:
ه ها (تماثیل) و ظروف بزرگ هستند.در مجسمه ها یا پیکر

یک آیه ازآیات قرآنی قصري با کف شیشه اي یاد می شود 
که سلیمان در آن از ملکه سبا استقبال کرد.توصیف بناها و 
اشیاء ساخته شده براي سلیمان عمدتاً دلیلی بر قدرت 
سیلمان حمل می شود که می توانست انسان ها، 

جبور کند تا اوامرش را انجام پرندگان،جنیان و شیاطین را م
.)1365:197دهند .(سورآبادي،

گفته می شود هم سلیمان و هم داود توانایی برقرار کردن 
رابطه با پرندگان و حیوانات را داشته اند.داود با صداي دل 
نشینش، پل میرندگان و حیوانات را شیفته خود می کرد، 

ها،رفتارشان را اما سلیمان قادر بود به واسطه درك گفتار آن
تحت تأثیر قرار دهد؛به ویژه در قرآن، قدرت سلیمان در 
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ارتباط برقرار کردن با مورچگان و پرندگان،ذکر می شود. 
قدرت سلیمان، در تسّلِط بر باد ، نشانه دیگري از توانائی 

)به این توانائی در سه 167هاي خاص وي است.(همان:
میت آن را به آیه قرآنی متفاوت اشاره شده که خود اه

عنوان جنبه اي از مقامِ معنوي سلیمان،اثبات می کند. چنین 
است قدرتی که به جنیان تحت فرمان سلیمان نسبت داده 

می شود.

سلیمان در تفسیر قرآن و قصص پیامبران

مفسران مسلمان حکایاتی در مورد وجود حضرت سلیمان 
می را نقل کرده اند که خردمندي و تقواي وي را اثبات

کند.همچنین آنان از شکوه شاهانه و توانائی هاي سحرآمیز 
او یاد می کنند.درباره تخت پادشاهی وي که به طور 

همراهان سخن می دهند.سحرآمیز به پرواز در می آید داد
انسانها و شیاطین،حیوانات،جمله: پرندگان،سلیمان از

یکی رابطه وي با ملکه سبا که در منابع اسالمی با بلقیس
گویاي داستانهایی است که این داستانها دانسته شده،

قدرت تخیل عوام را به خود جلب کرده است.توانائی هاي 
خاص،قدرت تحّرك سلیمان مادي،معنوي و مرموز 
سلیمان از او الگویی براي افراد مذهبی و غیر مذهبی 
ساخته است الهوتی آن چنین نیرویی برمی 

)1381:187آید.(مشایخ،

ظریه گفتمان انتقادي فرکالف:ن
« از گفتمان تعاریف گوناگونی ارائه شده است. از جمله: 

گوید: می» فرهنگ اصطالحات نقد ادبی « در کتاب » داد
شناسی است و گفتمان، اصطالحی قابل ارجاع در  زبان«

هاي فراتر از جمله در گفتار و نوشتار اغلب به معنی توالی
ي خاصی براي و نیز گفتمان شیوه) 408: 1392داد، »(است.

ي جهان و فهم آن است. تحلیل گفتمان سخن گفتن درباره

هم که در زبان فارسی به سخن کاوي، تحلیل کالم و تحلیل 
اي است رشتهگفتار ترجمه شده، یک گرایش مطالعاتی بین

در پی 1970ي تا اواسط دهه1960ي که از اواسط دهه
- هایی چون انسانتی در رشتهتغییرات گسترده علمی معرف

شناسی و... ظهور شناسی، نشانهشناسی، زبانشناسی، جامعه
کرد. در مقابل، تحلیل انتقادي گفتمان، رویکردي نوین در 

ي اخیر، در طیف وسیعی تحلیل گفتمان است که در دهه
نورمن «ها به کار گرفته شده است؛ وآن نظریۀ از پژوهش

در این پردازان عصرحاضریهترین نظراز بزرگ» فرکالف
) دراین شیوه 30: 1397باشد.(فالح و شفیع پور، حوزه می

تنها به بررسی ساختار زبان » تحلیل گفتمان انتقادي«امرِ 
پردازد که پردازد؛ بلکه به بررسی افراد و نهادهایی مینمی

هایی براي معناپردازي از متن دارند.لذا در دراین شیوه
ان انتقادي، گفتمان کاوي، تجزیه و چارچوب تحلیل گفتم

تحلیل ساختارها ، معناهایی است که بار ایدئولوژیک 
) با توجّه به تعریِف 161–160: 1382(مکاریک، »دارد.

گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادي که از چهار مفهوم بنیادین 
کند، در پی بینی، زبان و ایدئولوژي بحث میقدرت، جهان

ار، از سطح جمله وظواهرآن و ازجمله:انتقال مفهوم ساخت
روابط دستوري چون فعل، فاعل و مفعول به سطح متن 

هاي ساختاري تر است و عالوه بر توضیح  واحدبزرگ
پردازد.(میلز، درون یک متن، به زبان کاربردي آن نیز می

ساختارهاي اجتماعی به ) در این روش، باید 171: 1392
شود، التفات فرامتن نامیده میو ادراکی، یعنی آنچه معموال

ي سطحی) گردد. و همزمان متن و ساختارهاي خرد (الیه
) 35: 1387ي عمقی) بررسی شود.(سلطانی، و کالن (الیه

فرکالف در تحلیل گفتمان انتقادي بر ایدئولوژي و قدرت 
تأکید دارد. از نظر وي، ایدئولوژي ابزار ایجاد و حفظ 

با وساطت زبان در روابط قدرت در جامعه است و
یابد. تکیه مهم وتأکید نهادهاي اجتماعی جریان می

فرکالف بر رابطه زبان و قدرت است و این که چگونه 
زبان در سلطه بعضی بر دیگران کاربرد دارد؛ چرا که معنی 
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). از آنجایی 22: 1391در خدمت قدرت است.(کالنتري، 
راتر از که تحلیل گفتمان به واکاوي و تحلیل در سطحی ف

سطوح تحلیل «جمله باید بپردازد. بنابراین از نظر فرکالف، 
گذرد؛ سطح اول: گفتمان به مثابه گفتمان از سه سطح می

متن (شامل تحلیل زبانی در قالب واژگان، دستور، نظام 
آوایی و انسجام در سطح باالتر از جمله)، سطح دوم: 

: (متن، گفتمان به مثابه زمینه است که در آن سه مرحله 
تعامل بین مرحله تولید و تفسیر و زمینه اجتماعی) است. 
در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین، بررسی و تحلیل 

)30: 1391شوند.(حدادي، می

سطح توصیف–1
توصیف، اّولین سطح از تحلیل گفتمان است که در آن خرد 

هاي ظاهري و ملموس متن هایی، از جمله: ویژگیالیه
گان، جمالت و ساختار متن، مورد توجه قرار همچون: واژ

) در این مرحله، فرکالف 172: 1379گیرد.(فرکالف، می
دارد که محّقق در تحلیل متن باید هایی را بیان میپرسش

آنها را لحاظ کرده و پاسخی براي آنها بیابد که عبارتند از: 
کلمات، واجدِ کدام ارزش تجربی هستند؟ چه نوع روابط «

(هم معنایی، شمول معنایی، تضاد معنایی) به لحاظ معنایی 
هاي دستوري ایدئولوژیک بین کلمات وجود دارد؟ ویژگی

هاي تجربی هستند؟ چه نوع فرایندها و واجد کدام ارزش
گر، نامشخص است؟ آیا مشارکتهادیده می شود؟  آیا کنش

رسند؟ آیا از فرایند هایی هستند که به نظر میفرایندها همان
اند یا سازي استفاده شده است؟ جمالت معلوماسم

هاي دستوري واجد اند یا منفی؟ ویژگیمجهول؟ مثبت
اي هستند؟ از کدام وجوه هاي رابطهکدام یک از ارزش

(خبري، پرسشی، دستوري) استفاده شده است؟ آیا از 
ضمایر ما و شما استفاده شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، 

ا چگونه بوده است؟ جمالت ساده ي استفاده از آنهنحوه
اند؟ از کدام کلمات ربطی چگونه به یکدیگر متصل شده

- منطقی استفاده شده است؟ آیا جمالت مرکب از مشخصه

–167پایگی یا وابستگی برخوردارند؟ (همان: هاي هم
) با توجه به سؤاالت مطرح شده در سطح توصیف، 171
ام و هماهنگی توان گفت که داستان سلیمان از انسجمی

ي خاصی برخوردار است؛ همان طور که سید قطب درباره
داستان حضرت «گوید: زیبایی هنري سوره نمل می

سلیمان(ع) از آغاز تا پایان به طور مفصل بازخوانی شود. 
ي اینها با جزئیات و بطور دقیق توضیح داده شده همه

گونه است. اوالً به خاطر اثبات وحی و رسالت و ثانیًا این 
سید قطب، »(تفصیالت، ارزش دینی براي داستان دارد.

) به طور کلی، بازخوانی داستان 165–166: 2004
ي روایی سوم شخص حضرت سلیمان(ع) بر اساس شیوه

گر در داستان قرار باشد که خداوند متعال به عنوان نظارهمی
ي اتفاقات است. در واقع در دارد و از نزدیک شاهد همه

هاي قرآن کریم راوي، داناي کل است و از احوال داستان
هاي داستان با خبر است؛ اینکه چه قهرمانان و شخصیت

اي اتفاقی افتاده یا خواهد افتاد؟ ساختار داستان به گونه
ي داستان شیوه است که با یک پیام مهم شروع شود و دنباله

روایی است و در پایان نیز رنگ داستان ما همان داناي کل 
ا به اوج خود می رساند.ر

سطح تفسیر-2
هاي متنی هایی که به ویژگیمتون بر اساس پیش فرض

فرکالف، تفسیر «شوند. دهد، خلق و تفسیر میارزش می
داند و را ترکیبی از محتویاتِ خود متن و ذهنیت مفسّر می

داند که مفسر اي میمقصود از ذهنیت مفسر را دانش زمینه
) 215: 1379فرکالف، »(گیرد.ار میدر تفسیر متن به ک

گفتمان داستان در سطح تفسیر، به متن و انگیزه نویسنده «
پردازد که در ها و عباراتی مینظر دارد و نیز به تفسیر واژه

: 1382کالر، »(اند.سهیم–کنش گوینده است-ایجاد معناي 
توان با تطبیق ي تفسیر، جایی است که می) مرحله75

ي توصیف و تحلیل آنها در نی در مرحلههاي متنشانه
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هاي بینامتنیت و بافت موقعیت، روش معناسازي از نشانه
ها به متن و معانی جدید را اجتماعی تا تبدیل نشانه

مشخص نمود. آنچه که امروز به معناي بافت شناخته شده 
و در شناخت و فهم بهتر متن به آن نیاز است، تقریبا معادل 

نزول و مقام در فرهنگ مسلمانان شأن نزول، اسباب
زاده در ) آقا گل38–39: 1397است.(فالح و شفیع پور، 

کند: این مرحله را چنین تعبیر می» گفتمان انتقادي«کتاب 
توان تحلیل متن بر مبناي آنچه در ي تفسیر را میمرحله«

سطح توصیف بیان شده و با در نظر گرفتن بافت موقعیت 
شناسی زبان و عوامل بینامتنی هاي کاربردو مفاهیم و راهبرد

) در سطح تفسیر، توجّه 129: 1385(آقاگل زاده، »دانست.
به مفاهیم مختلفی چون: بینامتنیت، زبان استعاري یا دیگر 

گردد. که مؤلفان در این هاي زبانی و... توجه میویژگی
مقاله تنها به دو محور مهّم؛ یعنی زمان و عاطفه بسنده 

. الزم به ذکر است که زمان داستان به عنوان ظرفی کنندمی
گیري ماجراها و روابط میان رویدادهاي داستان براي شکل

هایی که در و همچنین عاطفه به عنوان انگیزه یا انگیزه
گیري داستان مؤثر است در این جا مورد بررسی قرار شکل

گیرد.می

سطح تبیین -3
گفتمان انتقادي، بیان هدف اصلی مرحله تبیین در تحلیل 

نقش دو مرحله توصیف و تفسیر در تولید و قدرت نابرابر 
و نیز استفاده از نتایج  مطالعات انتقادي براي رهایی ستم 
دیدگان است. در واقع تحلیل گفتمان انتقادي به لحاظ 

داند. از این جهت، سیاسی، خود را متعهّد به تغییر می
اعی، باید داراي موضعی گر به لحاظ سیاسی و اجتمتحلیل

شفاف و روشن باشد. بنابراین رویکرد تحلیل گفتمان 
ي تبیین، به عنوان عنصري رهایی بخش انتقادي در حوزه

هاي اجتماعی ستم شود که بیشتر، جانب گروهتلقی می
سازي گیرد. هدف آنها، درتحلیل انتقادي رهاییدیده را می

سازي افراد د.و رهاییافراد ستم دیده دراجتماع را مدنظردار
) در مجموع 71: 1391تحت استثمار است.(محسنی، 

هدف از مرحله تبیین، توصیف گفتمان به عنوان بخشی از 
فرایند اجتماعی است. که به عنوان کنش اجتماعی توصیف 

دهد که چگونه ساختارهاي اجتماعی، کند و نشان میمی
دهد که یکند، همچنین تبیین نشان مگفتمان را تعیین می

توانند بر آن ساختارها بگذارد؛ چه تأثیر مفیدي میگفتمان
- تأثیراتی که منجر به حفظ یا تغییر آن ساختارها می

)245: 1379شود.(فرکالف، 
در تحلیل این سطح در داستان سلیمان(ع) باید گفت که: 

هایی تشکیل اي از عوامل و انگیزهداستان سلیمان مجموعه
هاي اجتماعی و امل در ایجاد کنششده است که این عو

شود تأثیر دیگر جریانات عظیم که در قصه ایجاد می
انگیز انگیز و زیبایی اعجاببسزایی دارد. استعداد شگفت

سلیمان که او را در مناسبات خانوادگی و اجتماعی از 
هاي بعدي ترین عامل در کنشدیگران برتر داشته، مهم

تواند ن بدین واسطه میداستان است؛ زیرا حضرت سلیما
در آینده مقامی فوق آنچه تصّور می شودبیان نمود. این 
قضیه سبب جنبش نیروها است. مسلماً مناسبات اجتماعی 

هاي بعدي رخ دهند آن زمان و یا آنچه قرار است در زمان
گیري حوادث و رویدادهاي پسین داستان مؤثر در شکل

کند ف مشخص میرو همان گونه که فرکالاست. از این
ساختار اجتماعی در ایجاد گفتمان (در اینجا  گفتمان 

خشونت و مبارزه) در داستان سلیمان(ع) دخیل است.
سوره ي نمل در داستان سلیمان از منظر توصیف و بافت 

گیرد بیرونی در سه مقوله مورد واکاوي و تحلیل قرار می
که عبارتند از:

تکرار-1-1
هاي هنري قرآن کریم است دازيتکرار یکی از تصویرپر
ها با جمالت که بار معنایی مفهومی که در آن برخی ترکیب

ن بار تکرار شده است. دارد و به ظاهر یکی هست. چندی
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هر چند این گونه موارد در نگاه اول از نظر صورت و ظاهر 
یکسان می باشد؛ اما در عمق و درون خود، معنایی متفاوت 

اي سودمند دهد. بنابراین تکرار، وسیلهاز دیگري را ارائه می
- ها میهاي متن است؛ این کلیدواژهبراي کشف کلید واژه

- براي تحلیل متن به کار رود و جهانتواند به عنوان بستري 

بینی مبدع و جهان داستان را روشن سازد. 
َقالَ الَّذِي عِنَدهُ ِعلٌْم ِمّنَ اْلِکَتاِب َأنَا آتِیَک بِهِ قَْبَل َأن َیرَْتدَّ « 

إِلَْیَک َطرُْفَک َفلَمَّا َرآهُ مُْستَِقرا عِنَدهُ قَاَل َهـذَا ِمن َفضِْل رَبِّی 
ی أَأَْشُکرُ أَمْ أَْکفُُر وََمن َشکََر َفإِنََّما یَْشُکرُ ِلَنفْسِِه وََمن ِلیَبُْلوَنِ 

کسى که نزد او «) 40(نمل/ »کََفرَ فَِإنَّ رَبِّی غَِنیٌّ کَِریمٌ 
من آن را پیش از آن «] بود، گفت: دانشى از کتاب [الهى

پس چون » آورم.که چشم خود را بر هم زنى برایت مى
] را نزد خود مستقر دید، گفت: این ت] آن [تخ[سلیمان

از فضل پروردگار من است، تا مرا بیازماید که آیا 
کنم. و هر کس سپاس گزارد، سپاسگزارم یا ناسپاسى مى

گزارد، و هر کس ناسپاسى تنها به سود خویش سپاس مى
»نیاز و کریم استگمان پروردگارم بىکند، بى

آصف بن برخیا »نَ اْلکَِتابِ َقالَ الَّذِي ِعندَهُ عِْلمٌ مِّ « 
وزیر سلیمان یا خضر یا جبرئیل یا پادشاهی بود که خداوند 
او را پشتیبان سلیمان قرار داده و خداوند او را به علم و 
دانایی مؤید گردانیده بود یا خود سلیمان است؛ پس تعبیر 

براي داللت بر » الذي عنده علم ِمن الکتاب«از سلیمان به 
باشد و این که این جایگاهی که علم میشرف و برتري

سلیمان آن را به دست آورده است به سبب فضیلت علم و 
باشد.دانایی او می

اي را و برخی از مفّسران چنین شخص مقتدر و فرزانه
گوید: من دانند .که خطاب به عفریت میخود سلیمان می

آورم؛ تو گویی که سلیمان آن را در آن واحد حاضر می
هاد عفریت را مبنی بر این که پیش از آنکه از جایت پیشن

آورم . پس سلیمان در مقابل دیو،  برخیزي، آن را برایت می
را گفت. و هدف سلیمان اظهار (أنا آتیک الخ) این عبارت 

این بود که آوردن تخت بلقیس از شهر سبا به این جا 

معجزه است؛ پس سلیمان با آنان نخست به هماوردي 
سپس به آنان نشان داد که دست به کارهاي پرداخت. 

توانند آن کارها را انجام دهند، چه زند که جنّیان نمیمی
هاي نازل شده تمام کتاب» الکتاب«رسد به دیگران. مراد از 

یا لوح المحفوظ است و واژه (آتیک) در این دو موضع 
تواند فعل متکلم تواند فعل یا اسم فاعل باشد. یعنی میمی

و متکلم وحده، یا این که اسم فاعل (إتیان) باشد. مضارع
واژه (طرف) به معناي پلک بر هم نهادن به هنگام نگریستن 
است. که در اینجا به جاي نگریستن به کار رفته است؛زیرا 

شده است » ارسال الطرف«با » نگرنده/ ناظر«در مواردي 
و کنتَ إذا أرسلت طرفک «چنان که شاعر سروده است 

(هرگاه که چشمت = لِقلبک یوماً أتَعبتک المناظرُیعنی:رائداً
هرآنچه راکه دلت می جوید و آرزو می کند دنبال بکند. 

اندازد که نمیتوانی آن هایی میها ودشواريتو را در سختی
را به دست آوري و بر ترك آن هم صبر نداري.) شاهد در 

است که به معنی نظر است. یعنی تو چشمت را » ارسلت«
فرستی و پیش از این که چشمت به طرف چیزي می

گرداند. و این مثل برگردد او تخت را پیش تو حاضر می
فلّما «است براي نهایت سرعت و کنایه از سرعت است 

پس تخت را دید که پیشش وجود دارد. (قال) در مقام » رآه
شکر و سپاسگزاري از پروردگارش بود؛ همان گونه که 

ن و بندگان مخلص خداوند این گونه ي همه پیامبراشیوه
هذا ِمن «آورند. است که در مقابل نعمت شکر به جاي می

این همه قدرت و نعمت که خداوند به من ». فضل رّبی
بخشیده ، از فضل و عنایت ویژه پروردگار من است که به 
من بخشیده است؛ بدون اینکه من استحقاق و شایستگی 

اشاره به دسترسی به حاضر » هذا«آن را داشته باشم و واژه 
کردن تخت دارد. در مّدت چشم به هم زدنی، آن هم از 
مسافتی و مسیري که دو ماه راه دارد و این حاضر گردانیدن 
توسط خود او یا غیر او صورت گرفته است و سخن 

لیبلونی «پیرامون امکان چنین کاري در آیه اسراء گذشت. 
کار را از فضل و بخشش تا مرا بیازماید که آیا این» ءأشکر
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شمارم بدون هیچ قدرت و قوّتی از خودم و به الهی می
کنم.آن را سپاس حق این فضل و عنایت الهی اقدام می

دانم و هوا و یا این کار را از خود می(اَم أکُفر)گویم می
آورم و در اداي حقوق آن هوس و خودبینی را به میدان می

محالً منصوب کر ام أکفر)(ءاشورزم. و عبارت کوتاهی می
و بار واجب را از دوش »لیبلونی«بدل است از (یاء) در 

گذارد که وصف کفران نعمت درباره دارد و نمیخود برمی
و هر کسی ناسپاسی کند » و َمن کفر«او تحقق پیدا بکند. 

؛ خداوند » کریم«نیاز است. خداوند از سپاسگزاري او بی
فردي که ناسپاسی کرده بخشنده است براي بار دوم به

ي این بیانات به نوعی بخشد. همهاست نیز نعمت می
شمولی را که در سطح توصیف جریان دارد، ارئه جهان

دهند؛ بدین معنا که جهان شمولی و جهانبینی، با تکیه می
شود بر همنشینی و روابط معنایی واژگان است که ایجاد می

اینجا نیز با بررسی آید و در ي کلی بدست میو یک نتیجه
شویم که هدف و حکمتی در کار عنصر تکرار ، متوجه می

است و آن نیز نمایان شدن حق و پیروزي آن بر باطل 
است.

ذکر مکان-1-2
ها عنصر مکان به عنوان یکی از عناصر برجسته در داستان

کند. در قصّۀ سلیمان، عنصر مکان از نقش مهمی را ایفا می
ي زمان مؤلفه«خوردار است. به عبارتی اي براهمیت ویژه

و مکان از جمله مسائلی است که در پرداخت نهایی داستان 
: 1388حري، »(کند.در قالب متن، نقش مهمی را ایفا می

ترین ارکان داستان است؛ حوادث ) مکان، یکی از مهم136
ها در مکان، جریان دارند و مکان به نوعی آنها و شخصیت

) مکان به 147: 2001داده است.(محبک، را در خود، جاي 
عنوان عنصر مهم در تشکیل و اجتماع داستان است که 

یابند. دیگر عناصر داستان، داخل این لفافه معنا و ظهور می
مکان روایی در داستان حضرت سلیمان(ع) از اهمیت قابل 
توجهی برخوردار است؛ بدین معنا، از  آنجا که راوي به 

این داستان تأثیربه سزایی دارد. از عنوان سوم شخص در 
گر مکان روایی است و آن را براي مخاطب نزدیک نظاره

اي از دیدگاه کند. مکان روایی این داستان، به گونهبازگو می
گشایی شده است. که در پایان داستان به روایت راوي گره

بریم و در این ي حضرت سلیمان(ع) پی میکننده صادقانه
ها را به عنوان راوي دیگر شخصیتجاست که نقش 

- مدار در فضاي مکانی و بازخوانی آن مشاهده میکانون

هاي داستان را همراه و کنیم؛ بدین معنا که اکثر شخصیت
همگام راوي اصلی در بروز صحنه روایی شاهد هستیم، 
این گونه همراهی با گفتگوي دو طرف در داستان خود را 

هاي مهمی که سلیمان آنجا جلوه می نماید. از جمله مکان
حضور دارد، محیط کاخ است؛ این محیط گرچه براي 

اي سلیمان(ع) محیطی دلنشین ودلپذیر است، امّا در آینده
شود که رستگاري نه چندان دور، باعث بروز حوادثی می

قِیلَ َلهَا اْدخُِلی « و سعادت سلیمان و جامعه در آن است.. 
َحسِبَتُْه لُجَّۀً َوکََشفَْت عَن َساقَیَْها َقاَل ِإنَُّه الصَّْرحَ فَلَمَّا رََأتْهُ

صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ ِمّن قَوَاِریرَ َقاَلتْ رَبِّ إِِنّی ظَلَْمتُ نَْفسِی وَأَْسلَْمُت 
به او گفته شد: «) ؛44(نمل/ » ِللَّـهِ َربِّ اْلَعالَمِینَ مَعَ سُلَیَْمانَ

آن را دید، و چون» ] شو.وارد ساحت کاخ [پادشاهى«
] اى پنداشت و ساقهایش را نمایان کرد. [سلیمانبرکه

] گفت: [ملکه» این کاخى مفروش از آبگینه است.«گفت: 
] با سلیمان پروردگارا، من به خود ستم کردم و [اینک«

»در برابر خدا، پروردگار جهانیان، تسلیم شدم
و برخی از به معناي قصر است»قِیلَ َلَها اْدُخلِی الصَّْرحَ « 

فَلَمَّا رََأتْهُ حَسَِبتُْه « اند.مفسّران هم آن را صحن خانه دانسته
اند که پیش از آمدِن روایت کرده»ُلجَّۀً َوکََشفَْت عَن َساَقیَْها

بلقیس، سلیمان فرمان داد که صحن آن کاخی از جنس 
آبگینه سفید بسازند. و از فرود دستش جوبی روان سازند. 

دریایی در آن افکندند و تختش را در صدر و از حیوانات
»آن قرار داد و بر آن نشست.



55هدي نادريتحلیل گفتمان انتقادي نورمن فرکالف بر اساس داستان حضرت سلیمان / ماندانا علیمی ، محمد م

اي را دید پنداشت که هنگامی که بلقیس آن کاخ آبگینه
آب ایستاده است. پس دو ساق پاي خود رادرآب قرارداد؛ 

را به همزه خوانده است » سأقیها«ابن کثیر به روایت فنبل 
سؤوق و «ه و دلیلش هم این است که آن را بر جمع ک

قَالَ إِنَّهُ َصرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن « است حمل کرده است. » إسئوق
سلیمان گفت: آنچه را که شما پنداشتید قصري » َقوَارِیرَ 

قَاَلْت «ها است؛ ساده وآب درخشان و ساخته شده از آبگینه
آنگاه بلقیس گفت: پروردگارا، من »رَبِّ ِإنِّی ظَلَْمتُ َنفْسِی

ام ام با پرستشی که براي آفتاب انجام دادهکردهبه خود ستم 
اند که بلقیس گمان برده بود که سلیمان و برخی نیز گفته

او را به موج دریا خواهد سپرد. و گفت: با این بد گمانی 
ام. یعنی خویش نسبت به سلیمان، به خود ستم کرده

اي را دید با خود گفت: پسر داود، هنگامی که قصر آبگینه
دیگري را براي نابودي من جز غرق در نظر نگرفته عذاب 

است. و هنگامی که بر حقیقت واقف شد، عبارت مذکور 
را بر زبان آورد و براي بدگمانی خود در حق سلیمان توبه 

کرد.

صحنه پردازي-1-3
هاي صوري زبان، نقش این عنصر به عنوان یکی از شکل

- صحنههاي مختلف توصیف دارد. مهمی در بیان شاخصه

پردازي داستان در این سوره از بسامد باالیی برخوردار 
سازي تلفیق شده است؛ چرا که حوادث و اتفاقات با صحنه

- شود. عنصر صحنهو باعث برجستگی محتوایی داستان می

سازي در همان اوایل داستان با بیانی زیبا و ذوق هنري 
لَمَّا وََأْلقِ عََصاكَ فَ«خاصی این چنین تصویر شده است. 

رَآهَا َتهَْتزُّ َکأَنَّهَا جَانٌّ َولَّى ُمدْبِرًا َوَلمْ ُیعَِقّبْ یَا ُموسَى َلا َتخَْف 
و عصایت را ) ؛ 10(نمل/ » إِنِّی َلا َیَخافُ َلدَيَّ الْمُْرسَُلونَ 

جنبد، بیفکن. پس چون آن را همچون مارى دید که مى
پشت گردانید و به عقب بازنگشت. اى موسى، مترس 

ترسند.که فرستادگان پیش من نمى

است » بورك«عبارتِ مذکور عطف بر ،وََأْلقِ َعصَاكَ به
یعنی: کسی که در آتش است، برکت یافته و عصایت را 
بینداز و دلیل چنین برداشتی هم آن است که پس از عبارت 

فرماید: أن یا موسی إّنی أنا اهللا  با تکرار حروف تفسیر می
)31ص/ (قص»أن ألق عصاك«

کند. تو گویی که عصا، حرکت می» فَلَمَّا رَآَها تَْهتَزُّ « 
اي از مفسّران واژه مار تندرو و سریع السیري است و عده

(جان) به شیوه کسانی که از التقاي ساکنین همواره 
اند.خوانده» جأنّ «گریزند می

بازنگشت واژه (یعقب) از »وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ ُیَعقِّبْ « 
است هنگامی که پس از فرار به معرکه » قب المقاتلع«

گردد و اگر بپرسند چرا حضرت موسی از دیدن آن برمی
توان گفت، گمانش بر این بود ترسید در جواب میصحنه
خواهد بالیی بر سرش بیاید، بیمناك شد و عبارِت که می

» کند.بر همین امر داللت می» إّنی ال یخاف لدّي المرسلون«
اي موسی به جهت اطمینان »ا ُموَسى َأقِْبلْ َوَلا تََخفْ یَ« 

ي شرایط ي احوال و به طور کلی در همهبه من یا در همه
إنّی ال یخاف لدي (ي از غیر من مترس؛ به دلیل آیه

کند همان شدت هنگامی که به آنان وحی می) المرسلون
استغراق در حق است؛ زیرا پیغمبران بیش از هر کسی دیگر 

ز خداوند بیم دارند یا به جهت اینکه آنان نزد من سرانجام ا
و فرجام بد ندارند. یعنی بد فرجام نیستند که از آن بترسند؛ 
لذا نباید پیغمبران در هیچ شرایطی از غیر خداوند ترس و 

هراسی داشته باشند.
سازي همگام با توصیف جزئیات، از جمله این گونه صحنه

ي داستان، است که ادامهرؤیاهاي حضرت سلیمان(ع)
ي آن است. آن عصاي موسی که تبدیل به تصدیق کننده

وََأْدِخلْ یَدَكَ فِی َجیِْبکَ َتخْرُجْ بَْیَضاَء ِمنْ غَْیرِ ُسوٍء «مارشد.
» فِی تِْسعِ آَیاٍت ِإَلى فِرَْعْونَ َوَقوْمِِه ِإنَّهُمْ کَاُنوا َقْومًا فَاِسقِینَ

عیب گریبانت کن تا سپید بىو دستت را در «) 12(نمل/ 
اى است گانههاى نُه] نشانهبیرون آید. [اینها] از [جمله
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]، زیرا که آنان [که باید] به سوى فرعون و قومش [ببَرى
»مردمى نافرمانند.

اش پوش و جامهچون تن» َوَأْدخِْل یَدََك ِفی َجیِْبکَ « 
از پشم بوده است و آستین نداشته است و برخی نیز 

پیراهن است چون پیراهن نیز » جَیْبِک«اند مراد از فتهگ
شود به دیگر عبارت پیراهن پیش از اینکه دوخته بریده می
دوزند.شود می

بدون آنکه به بیماري » َتخْرُْج بَیَْضاَء ِمنْ غَْیرِ ُسوءٍ « 
که این دو مورد »ِفی ِتسْعِ آَیاتٍ « برص مبتال شده باشد 

نداختن عصا و در آوردن دست راا:اخیر یعنی دو معجزه
هم جزئ معجزه قرار نده و در جمله عداد آنها به شمار 

است که آیا این دو »تِسْعِ آَیاتٍ « بیاور. بنابر بحث بر سر 
معجزه اخیر نیز از جمله آن نه معجزه یا همراه با آن نه 
معجزه، این دو معجزه اخیر نیز در شمار آن نه تا هستند و 

خبر براي مبتداي محذوف است » تِْسعِ آیَاتٍ ِفی« عبارت
و بنابر مورد دوم » هما داخلتان فی جملۀ تسع آیات«یعنی 

» فی تسع آیات«باشد. عبارت » مع«که واژه (فی) به معناي 
ها و در این صورت معجزه» بیضاء«حال است از ضمیر در 

اي که در این باشد که عبارتند از: دو معجزهیازده تا می
ه درباره آن بحث شده است و نه معجزه دیگر؛ تو سور

گویی خداوند متعال وقتی که این دو معجزه را به موسی 
اند اشاره نشان داد به نه معجزه دیگر شبیه این دو معجزه

آید.کرد؛ خالصه این دو معجزه از تعداد آنها به شمار می
عبارت است از: شکافتن » معجزه مشهور9«بنابراین 

فان، ملخ، شپش، قورباغه، خون، مسخ و محو، دریا، طو
خشکسالی و قحطی در صحراها و کاهش و کم رونقی 

معجزه 9کشتزاران و کسانی که مسأله عصا و ید بیضا را از 
شمارند؛ دو معجزه اخیر، یعنی خشک سالی و مشهور می

شمارند و شکافتن دریا را کم رونقی کشتزارها را یکی می
آورد ي دعوت فرعون به شمار نمیمعجزه مشهور برا9از

و دلیلشان این است که شکافتن دریا، کیفر و عذاب الهی 
بود که در نتیجه پافشاري و سرکشی ایشان پدید آمد و 

موسی با این معجزه به سوي فرعون برانگیخته نشده است 
به فعل مقدر » فی تسع آیات«و همچنین جایز است که 

فی تسع «عبارت تعلق بگیرد در این صورت» إذهب«
استینافی و شروع جدیدي است براي فرستادن » آیات

موسی به نزد فرعون و در نتیجه حرف جر در آن متعلق به 
است.» اذهب«فعل محذوف 

بنابر » إلی فرعون «جار و مجرور »ِإَلى فِرَْعْونَ َوَقوْمِهِ « 
دو دیدگاه نخست که آیا این دو معجزه یعنی ید بیضا و 

باشد ي آن نه معجزه میه اژدها، نیز از جملهتبدیل عصا ب
یا عالوه بر آنها، اینها نیز همراه آنها وجود داشته است. 

باشد؛ یعنی با » مرسالً «یا » مبعوثا«تواند می» الی«متعلق 
معجزه، به سوي فرعون مبعوث شده و فرستاده شده 9
فرستادن دلیل چرایی و چیستی»إِنَُّهمْ َکاُنوا َقوًْما َفاِسِقینَ «

حضرت موسی به سوي فرعونیان است؛ گویا کسی 
پرسد چرا خداوند موسی را به نزد فرعون و فرعونیان می

توان گفت: چون قومی نافرمان و فرستاد؟ در پاسخ می
سرکش و ستمکار بودند.

رو هستیم که هر یک در این داستان با انواع تصاویر روبه
هاي واقعیت کنونی ي واقعی از رویدادگر یک چهرهترسیم

) این گونه 25–24: 1391است. (پروینی و زارع برمی، 
هاي تصویري، ها در کنار دیگر قابلیتپردازيتصویر

توانسته است قدرت توان تجسمی داستان را افزایش داده 
- ها و ایدئولوژياي براي بیان و ارائه افکار و انگیزهو زمینه

تبیین، مورد بررسی هاي خداوند کریم باشد که در مرحله
گیرد.قرار می

در سطح تفسیر، توجه به مفاهیم مختلفی چون: بینامتنیت، 
- هاي زبانی و... توجه میزبان استعاري یا دیگر ویژگی

گردد. که مؤلفان در این مقاله تنها به دو محور مهم یعنی 
کنند. الزم به ذکر است زمان زمان و عاطفه بسنده می

گیري ماجراها و روابط رفی براي شکلداستان به عنوان ظ
میان رویدادهاي داستان و همچنین عاطفه به عنوان انگیزه 
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گیري داستان مؤثر است در اینجا هایی که در شکلیا انگیزه
گیرد.مورد بررسی قرار می

زمان داستان -2-1
عنصر زمان در سطح تفسیر از اهمیت بسزایی برخوردار 

کان گره خورده و از هر دو به است. این عنصر با عنصر م
صحنه، ظرف زمانی و مکانی «کنند. عنوان صحنه یاد می

وقوع عمل داستان است. هر داستان در جایی و در 
افتد دربرگیرنده ي دوره ي اي از زمان اتفاق میمحدوده

) عنصر زمان از 46: 1379(مستور، »تاریخی معینی باشد.
تن است. در این جمله عناصر مهم در سطح تفسیر یک م
افتد و متناسب با عنصر است که حوادث داستان اتفاق می

موضوع داستان، زمان و مکانی نیز براي آن در نظر گرفته 
شود. داستان حضرت سلیمان(ع)، با عنصر زمان به می

أَلَمْ یَرَوْا « زیبایی و جذابیت آن، دو چندان افزوده است. 
کُُنوا فِیهِ وَالنَّهَارَ ُمبْصِرًا ِإنَّ فِی َذِلکَ َلآَیاٍت أَنَّا َجعَْلنَا اللَّْیلَ ِلَیسْ 

اند که ما شب را قرار ؛آیا ندیده) 86(نمل/ » ِلَّقوْمٍ ُیؤِْمنُونَ 
بخش ایم تا در آن بیاسایند، و روز را روشنىداده

]؟ قطعًا در این [امر] براى مردمى که ایمان [گردانیدیم
هاى عبرت است. آورند مایهمى

آیا تحوالت حاکم بر جهان هستی و » َأَلمْ یَرَوْا« 
نظامندي چرخه حیات و روند حکیمانه آفرینش را 

همتا بودن خداوند اند. تا توحید یگانگی خداوند و بیندیده
هاي برایشان روشن و محّقق و مَُبرهن شود. و این نشانه

آفاقی و أنفسی ایشان را به درست شمردن حشر و 
گمان به دنبال غمبران هدایت می نمایند. بیبرانگیختن پی

اي هم آمدنِ شب و روز و نور و تاریکی به صورت ویژه
هم آمدن عّلت باشد و این بیتواند بیکه جاري است نمی

روشنایی و تاریکی نیست مگر به قدرت خداوند که بر 
گمان خداوندي همه چیز غالب و قاهر و چیره است و بی

ماده واحد و یک پدیده که آفرینش که قادر است در یک 
باشد تاریکی را به نور تبدیل کند، نیز قادر است که در 

ها، مرگ را به زندگی تبدیل کند. و مواد و اصول بدن
گمان کسی که روز را قرار داده است تا مردم در پرتو بی

روشنایی آن ببینند و روز را به عنوان سببی از اسباب 
اده است. چنین قدرتی تمام معیار معیشت و حیاتشان قرار د

هاي که براي معاش و معاد انسان الزم است را رها و مالك
نکرده است؛ یعنی خداوند تمام آنچه را که براي تأمین 
حیات فیزیکی و متافیزیکی و دنیوي و اخروي الزم است 

اَر أَنَّا َجعَلَْنا اللَّیَْل لَِیْسکُُنوا فِیِه وَالنَّهَ « را تأمین کرده است
ایم تا در آن با خواب در ما شب را مقرر داشته» مُْبصِرًا

و اگر بپرسند: ساختار » وَالنَّهَارَ مُْبصِرًا«آرامش قرار گیریم
و تقابل میان دو » لیبصروا«کرد که بفرماید: نظم اقتضا می

عبارت چنین امري از حیث معنی رعایت شده است و 
به » مبصراً «د؛ زیرا کنسبک و ساختار آیه چنین اقتضا می

است و در آن مبالغه صورت گرفته » لیبصروا فیه«معناي 
است و با قرار دادن روشنگري و ابصار به عنوان حالی از 
حاالت روز. که با این ویژگی یعنی ویژگی روشنگري مقرر 

پذیرد.اي که روشنگري از روز، جدایی نمیشده به گونه
بیان چرایی تقابل براي» لیبصروا فیه«به دیگر عبارت 

است و » مبصراً «و » لیسکنوا«است که برحسب معنا میان 
دلیل براي آفرینش شب است و دومی که » لیسکنوا«
حالی از احوال روز است یعنی شب را براي اینکه » مبصراً «

زمانی براي آرامش مردم آفریدیم و روز را براي عنوان 
هت مبالغه، زمانی براي روشنگري مردم قرار گیرید؛ ولی ج

روشنگري را به روز نسبت داده است و حالی از احوال 
مالزم روز قرار داده است و نسبت دادنِ روشنگري براي 
روز در واقع نسبت آن به مردمی است که در روز قرار 

ها بر امور سه گانه حشر و توحید و گیرد و این نشانهمی
بعثت داللت دارند.

یبی منطقی و طبیعی زمان در داستان سلیمان از ترت
هاي کالسیک برخوردار است تا عالوه بر آنکه به مانند قصه

اي براي بیان از زمان طبیعی چون شب و روز است. وسیله
اي است که شگفتی و عجب آن در محتوا و طبیعی حادثه
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دهد تا اي است که خداوند به اولیاي الهی میبیان معجزه
ی، ذهن خواننده را به هاي داستانبه واسطه زمان و تکنیک

جاي این که به محتواي داستان بپردازد. درگیر تفسیرکالم 
قرآنی می گردد. از این میان زمان و شگردهاي زمانیِ قصه 
که از شگردهاي غیر متفنن و عادي است با محتوا و 

اي اجتماعی) داستان تناسب قابل مالحظه–رویکرد (دینی
برخوردار است.

عاطفه داستان -2-2
گیري رویداد یک عاطفه به عنوان محّركِ اصلی در شکل
تأثیر از رویکردهاي داستان است. از آن عمدة محرکات بی

اجتماعی نیست، بحث از عاطفه در سطح تفسیر مطرح 
هاي زبانی نظیر اي از صورتکگردد. در واقع مجموعهمی

اي موسیقی که برخی از آنها در اشکال صور خیال و گونه
یف داستان سلیمان بررسی شد ناشی از وجود سطح توص

اي نیرومند در وراي همه اینهاست که در این سطح عاطفه
این عنصر، همان نیرویی است که ما به «گردد. بررسی می

- ها، نفرتوسیله آن احساسات درونی خود، از جمله عشق

ها ها و خالصه تمام خوشیها، اضطرابها، ترسها، خشم
توان آن را کنیم و میبه دیگران منتقل میها را و ناخوشی

هاي اثر ادبی به شمار آورد و شاید ترین پایهجزء اساسی
امین، »(ترین آن به شمار آید.خود این نیرو به تنهایی، مهم

1967 :144(
النَّمْلِ قَاَلتْ نَمْلَۀٌ َیا أَیُّهَا النَّمْلُ اْدُخلُوا حَتَّى إِذَا أََتوْا عَلَى وَادِ 

؛ اکَِنُکمْ َلا َیْحطِمَنَّکُْم سُلَیَْمانُ َوُجنُودُُه َوهُْم َلا یَْشُعرُونَمَسَ
؛تا آنگاه که به وادى مورچگان رسیدند. ) 18(نمل/ 
] گفت: اى مورچگان، به اى [به زبان خویشمورچه

-هایتان داخل شوید، مبادا سلیمان و سپاهیانش خانه
شما را پایمال کنند -ندیده و ندانسته

» أتی«خالصه اینکه چرا واژه » حَتَّى ِإذَا َأتَوْا عَلَى وَادِ النَّْملِ« 
که خودش متعدي است با واژه (إلی) نیز متعدي شده 
است؛ در جواب می توان گفت: دو معنی را افاده می کند. 

نخست اینکه واژه (علی) براي استعال است و لشکریان 
اینکه مراد پیمودن آمدند. دوم سلیمان نیز از سوي باال می

و در نوردیدن آن میدان است؛ همان گونه که در عربی، 
» أتی علی الَشیء«گویند: کاربرد پیدا کرده است و می

هنگامی که آن را به پایان برسانند.گویی که ایشان 
َقالَتْ نَمْلٌَۀ یَا « خواستند در منتهاي آن میدان فرود آیند. می

ي تو گویی هنگامی مورچه»مََساِکَنکُمْ أَیُّهَا النَّمْلُ اْدخُُلوا
معهود، لشکریان سلیمان را دید که به سرزمین ایشان روي 

اند ترسید که لشکریان سلیمان ایشان را درهم شکنند آورده
؛ لذا از ترس، پا به فرار گذاشت و دیگر مورچگان نیز به 
دنبال او همگی فرار کردند و آن مورچه فریادي کرد که به 

آن فریاد، تمام مورچگانی که در حضور آن مورچه سبب 
ي موران پیروي بزرگ بودند همگی بیدار شدند و از ملکه

باشد که کردند و از آن جا که (نمله) از خردمندان نمی
توان، گفت و گوي بتوانند نطق ظاهري داشته پس نمی

مورچه بزرگ با دیگر موران را حمل بر حقیقت و ظاهر 
ت می توان، آن را در قالب استعاره تمثیله کرد؛ به همین جه

تبیین کرد و نحوه بیان استعاره تمثیلیه به این صورت است 
ارتباطی که میان لشکریان سلیمان ومورچگان رخ داده 
است را به دیالوگ و گفت و گویی که میان خردمندان رخ 

دهد مانند کرده است. و مشبه را به مشبه به تعبیر کرده می
ود: قالت نملۀاست و فرم

درنهایت باید گفت: گفت و گویی میان مورچگان 
صورت گرفت، به گفت و گوي خردمندان و خیرخواهان 
مانند کرده است؛ به همین خاطر، آنان را به منزله خردمندان 

توان آیه را بر معناي تصور کرده است در عین اینکه می
ظاهري آن برداشت نمود که خداوند تعقل و نطق را در 

َلا یَْحطَِمنَّکُمْ سُلَیَْمانُ َوُجنُوُدهُ َوهُْم لَا مورچگان بیافریند. 
سلیمان و لشکریانش را از درهم شکستن و پایمال یَْشُعرُونَ

کردن مورچگان ممانعت کرد؛ البته بر سبیل کنایه؛ زیرا 
باشد. بلکه توقف و پایمال شدن براي مورچه مقدر نمی

و اگر مراد نفی توقف و ایستادن مقدور برمورچگان است
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ایستادن نباشد شایستگی ندارد که بدل از امر باشد. هر چند 
برحسب ظاهر نهی متکلم است از دیدن » ال عطیکم«نهی 

مخاطب؛ یعنی مخاطب خود را آشکار نکند که متکلم او 
تو را این » ال أریناك ههنا«گویند: را ببیند به همین شیوه می

ي استینافی جمله» یحطمّنکم«جا نبینم و این که عبارت
» أدخلوا الخ«است یا نهی بدل از امر است نه جواب امرِ 

»َوُهمْ لَا َیْشعُرُونَ « گردد زیرا نون تأکید بر أمر داخل نمی
شکنند؛ زیرا آنان گمان آنان نادانسته شما را درهم میبی

کردند؛ گویی مورچگان از دانستند این کار را نمیاگر می
مصونّیت پیغمبران واز ستم و آزار دیگران آگاهعصمت و 

خورد هنگامی هستند.در این آیه عاطفه داستان به چشم می
ها از ترس اینکه که لشگریان سلیمان آمدند تمام مورچه

زیر دست و پاي لشگریان بمانند، پا به فرارگذاشتند.
در اینجا با توجه به مقتضاي سطح تبیین به دو شاخصه 

پردازیم که شود میاین سطح بررسی میمهم که در 
نخستین آن کشمکش و دومی تفکر یا ایدئولوژي است که 

تحلیل و شرح آن به ترتیب زیر است:

کشمکش-3-1
ترین عنصر کشمکش نیز به نوبۀ خود یکی از برجسته

- ها و یکی از وابستگیعناصر در داستان و از زیر مجموعه

ه گفتگوي میان دو رود کهاي عنصر پیرنگ به شمار می
گذارد، تا از این رهگذر بتوان به شخص را به نمایش می

افکار آنها پی برد. یکی از منتقدان، این عنصر را این گونه 
جدال، روبه رو شدن دو جبهه و قرار «کند: توصیف می

گرفتن آنها در برابر یکدیگر است. جدال، سنگربندي دو 
) 161: 1368ینی، براه»(متخاصم و دو نیروي مخالف است.

کشمکش در «گوید: منتقدي دیگر نیز درباره کشمکش می
ي دو نیرو و یا دو شخصیت است که بنیاد اصطالح، مقابله

) در واقع 74: 1380(میرصادقی، ریزد.حوادث را درهم می
گفتگو و کشمکش میان دو شخص است که حوادث 

برداشته دهد و از راز آن پرده داستان خود را بیشتر بروز می

است. در داستان حضرت سلیمان(ع) عنصر کشمکش از 
بسامد باالیی برخوردار است؛ چرا که در این عنصر است 

شود و گره که اتفاقات و رویدادها به نمایش گذاشته می
هاي این داستان که شود. از جمله کشمکشداستان باز می

آورد، گشایی به وجود میموقعیت اولیه را براي گره
ش داستان سلیمان و بلقیس است که منجر به جدال کشمک

شود و این خود نیز پیامدهاي میان سلیمان و بلقیس می
َفلَمَّا َجاءَ ُسلَیَْمانَ َقالَ َأتُمِدُّوَنِن کند.مثبتی در داستان ایجاد می

فَْرحُونَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِیَ اللَّـهُ خَْیرٌ مِّمَّا آَتاکُم بَلْ أَنُتم بِهَِدیَِّتُکمْ تَ 
] ] نزد سلیمان آمد، [سلیمان؛ و چون [فرستاده) 36(نمل/ 
دهید؟ آنچه خدا به من آیا مرا به مالى کمک مى«گفت: 

است. [نه،] عطا کرده، بهتر است از آنچه به شما داده
نمایید. بلکه شما به ارمغان خود شادمانى مى

نزد سلیمان آمد چون فرستاده به» فَلَمَّا َجاءَ سَُلیْمَانَ « 
نیز » فَلَمَّا َجاؤوا«و هدیه را تقدیم داشت و به صورت 

خطاب متوجِّه فرستادة ؛ َقالَ أَتُِمدُّوَنِن بِمَالٍ اندقرائت کرده
باشد. بنابر غالب دانستن مخاطب بلقیس و همراهانش می

را با » أُتمِدَُّننِ «که فرستاده باشد و حمزه و یعقوب واژه 
اند و به حذف (یاء) و اثبات دو نون و کردهادغام قرائت 

قرائت شده است.» أتُمدونی«نیز با یک نون 
وقایه ادغام » نون«رفع را در »نون«درنهایت بایدگفت: 

اي در حالت وقف حذف و در را نیز عده» یاء«اند. و کرده
اند و دیگران بنابر رعایت ُاصل دو حالت وصل ثابت کرده

اند و آنها را در هم ادغام مع کردهرا با هم ج» نون«حرف 
الزم کلمه نیست؛ بلکه با » نون« دوم» نون« اند چوننکرده

اي شود و حرف (یاء) را نیز عدهضمیر متکلم افزوده می
اند. و در حالت وصل ثابت و در هنگام وقف حذف نموده

هُ اند.اي ثابت داشتهعده آنچه که خداوند به ؛فََما آتَاِنیَ اللـَّ
بخشیده است از قبیل: مقام پیغمبري و فرمانروایی که من

را » آتانی«حدّ و حساب است واژه هیچی کم ندارد و بی
اند و بقیه نافع و ابوعمرو و حفص با فتح یاء قرائت کرده
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اند و کسایی به تنهایی خوانده» آتانی«با سکون (یاء) یعنی 
آن را با اماله قرائت کرده است.

هاي شما ندارم پس نیازي به هدیه» ا آتَاکُمَخیْرٌ مِّمَّ « 
َبلْ أَنتُم « هاي شما پیش من هیچ ارزشی ندارد و هدیه

دانید زیرا شما جز ظاهر، این دنیا را نمی»بِهَدِیَِّتُکمْ َتفَْرُحونَ 
و تنها به بودن این دنیا معتقدید و به جهت عالقه و محبت، 

د و به شما هدیه یابیبه افزایش اموالتان به آنچه که می
دهید براي شوید یا آنچه را که هدیه میکنند شادمان میمی

این است که پیش همطرازهایتان به آن افتخار کنید و بر 
خود ببالید.

خالصه این که سلیمان امداد مالی آنان را نپسندید و 
چرایی آن را نیز بیان کرد به بیان سببی که آنان را وادار به 

د برگشت ؛زیرا سلیمان هیچ اهمّّیتی براي این کار کرده بو
اموال دنیایی قائل نیست. همانطور که گفته شده عنصر 

هاي عنصر پیرنگ است که در این کشمکش از وابستگی
سازد و آن بدین صورت آیه خود را برجسته نمایان می

است که کشمکش موجود در اینجا بین بلقیس و حضرت 
کند؛ حضرت س ایجاد میسلیمان است. اولین گره را بلقی

سلیمان با دعوت به خداي یکتا، ودرگیري خود با بلقیس 
- دهد. و دیگر کشمکشبخاطر نپذیرفتن هدایا انعکاس می

ها هر یک به نوعی در پیشبرد حوادث داستان مؤثراست. 
با توجّه به روند داستان حضرت سلیمان(ع)، عنصر پیرنگ 

- ي کشمکش همهریزي شده که در مرحلهاي طرحبه گونه

آور ي رویدادها در پی نمایاندن خبري است، خواه شادي
هاي مایهباشد خواه دردآور. بنابراین قصه با داشتن درون

زیبا و جامع که در پی این عنصر ترسیم شده، توانسته، در 
میان مخاطبان جایگاه واالیی کسب کند. و در واقع هر 

کند که ب میگویی خواننده را مجذوي این داستانلحظه
ي داستان را پی بگیرد، گویا مخاطب مدام در پی دنباله

اي گشایی از یک حادثهشنیدن کشمکش و به دنبال آن گره
است.

تفکّر یا ایدئولوژي-2-3
همان گونه که مطرح کردیم، در سطح تبیین باید به 

ایدئولوژي صاحب متن به وجود مقدس باري تعالی  
ترین ئولوژي یکی از برجستهپرداخته شود. تفکر و اید

هاي داستانی، در هر متن روایی اهمیت دارد؛ چرا که مقوله
ي صاحب متن است که درون مایه و در فکر و اندیشه

گیرد. داستان سلیمان نیز از این محتواي داستان شکل می
ها خالی نیست؛ ایدئولوژي حاکم در این گونه ایدئولوژي

ر، بیشتر برجسته ونمایان سوره بر مبناي سرنوشت و تقدی
نمایدو نوعی حکمت نیز در آن وجود دارد: این سوره می

با مفاهیم ارزشی که با سرنوشت انسان گره خورده براي 
ها نوعی عبرت است و نیز تقدیر و سرنوشت را انسان

هاي شرور رابراي مختص خداوند دانسته که تالش انسان
وره با مضمون برهم زدن آن سرنوشت بیهوده است. این س

إِنََّما أُِمرْتُ َأْن أَعْبُدَ َربَّ « مالکّیتِ فراگیر الهی که در آیه: 
َهـِذهِ اْلبَلَْدةِ الَّذِي حَرََّمهَا وَلَُه کُلُّ َشیٍْء وَُأمِرُْت َأْن َأکُوَن مَِن 

؛ من مأمورم که تنها پروردگار این ) 91(نمل/ الْمُْسلِمِینَ  
ده و هر چیزى از آنِ اوست شهر را که آن را مقدس شمر

پرستش کنم، و مأمورم که از مسلمانان باشم 
»إِنََّما ُأمِرْتُ َأنْ أَْعبُدَ رَبَّ َهـذِِه الْبَْلدَةِ الَِّذي حَرََّمهَا« 

و آغاز و انجام » مبدأ و معاد«خداوند پس از این که 
جهان و احوال رستاخیز را براي ایشان بیان نمود.به 

ام تنها دهد که بگوید: فرمان یافتهستور میحضرت رسول د
او را پرستش کنم تا بیانگر این باشد که رسول دعوت را 
کامل کرده است و تمام اصول دین را با ادله عقلی و نقلی 
تبیین نموده است و به این کافران اتمامِ ُحجّت کرده است 

باشد این است که متوّجه و آنچه که اکنون بر او واجب می
شودو در پرستش و عبادت خدایش فرو برود و ویژه حق 

گردانیدن شهر مکّه با نسبت دادن عظمت و جایگاه و 
نیز حَرََّمَها ؛ اْلبَلْدَِة الَّتی: باشد و به صورت پایگاه آن می

و همه چیز از نظر پیدایش وَلَهُ ُکلُّ َشیْءٍ؛.قرائت شده است 
ی در تصّرِف و پرورش و یا از جهت پیدایش و فرمانروای
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از کرنش بران و » َوأُمِْرتُ َأنْ أَُکوَن ِمَن الْمُْسلِمِینَ «اوست
تسلیم شدگان یا ثابت قدمان بر دین اسالم هستند. 

ایدئولوژي حاکم دیگر در سوره، موضوع آزمون و آزمایش 
الهی است که در این سوره افراد زیادي مخاطب این قضیه 

یکتاپرستی ویگانگی هستند که نشأت ازدعوت سلیمان به
پروردگار است. و این نشان از معصومیت آن بزرگان دارد. 
همچنین الزم به ذکر است با توجّه به این که حضرت 
سلیمان(ع) در این قصه شخصیِّت اصلی به شمارمی آید، 

دهنده اصلی الهی در آن، خود سلیمان (ع) است و آزمون
حاالت آزمون نتیجۀ آن پیروز شدن نبی خدا در دشواترین 

را نشان می دهد. و چنین است که اولیاء الهی بودن برخی 
گردد.از اشخاص، نظیر پیامبر اثبات می

نتیجه 
توان گفت: داستان حضرت در سطح توصیف داستان می

سلیمان (ع) به دلیل برخورداري از زبانی شیوا و گیرا 
،موجب فهم هرچه بیشتر حوادث داستان گردیده است. با 

توان گفت از آن ه به ساختار و محتواي داستان، میتوج
مایه و پیامی جایی که داستان حضرت سلیمان(ع) داراي بن
هاي پیچیده ارزشمند است، در موارد بسیار نادر به واژه

خوریم و اکثر کلماتِ آن داراي بار معنایی مهم و برمی
هدفمند هست. عنصر تکرار این داستان بیشتر حول مفاهیم 

زند. و این نیز یکی از امتیازات قی و تربیتی دور میاخال
ي مکانی رود. صحنهي این داستان به شمار میبرجسته

داستان از اهمیت زیادي در این قصه برخوردار است در 
هاي یاد شده در داستان حضرت سلیمان(ع) به واقع مکان

ي داستان همخوانی دارد.نوعی با پیرنگ و نتیجه
هاي مشاهده گردید که عوامل و انگیزهدر سطح تفسیر

مهمی متأثر از رویکردهاي اجتماعی و مناسبات خانوادگی 
در پدید آوردن بسیاري از رویدادها دخیل هستند. در این 

شود که سطح، بافت موقعیتی داستان مورد بررسی واقع می

- زمان این داستان به زمان داستان سلیمان و بلقیس برمی

ها در داستان کامالً مشهود است؛ از این گردد که حضور آن
رو خداوند به تجّسم زمانی قصّه مبادرت نموده است. در 

گیري این سطح، عاطفه نیز به عنوان عامل مهمی در شکل
حوادث، مؤثرمی باشد.

از منظر تبیین ، متن روایی با نگاهی ایدئولوژي به داستان، 
سیم شده پیام ارزنده اي توسط خود حضرت سلیمان(ع) تر

کند یا صبر است. در مواردي که با هواي نفس مبارزه می
هایی از پیام ي او در برابر امتحانات الهی، نمونهو مبارزه

ي یک واقعیت تربیتی است که براي آگاهی و ارزنده
ها از آن الگوها، می توان استمداد جُست.هوشیاري انسان
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