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 متفکرانه حاکمیتو اندیشه،قرآن

 

 

 طاهره استخری  

 

 

 علمی کاربردی  و پیام نور و مربی دانشگاه آزاد فسا، واحد دانشگاه آزادی دانشجوی دکترا

 دانشگاه عالی فارس.فیروزآباد. و

 

حضور انسانها درکنار یکدیگر،برای تشکیل جامعه ای  نفس :چکیده

سالم و به دور از اختالف و درگیری است جامعه ای که آسایش انسانی،

تضمین شده وامنیت درآن حکمفرماباشداین مقاله به دنبال بررسی مردم 

وشناخت یک حاکمیت سالم توام باتفکرو تدبیر قرآنی است که صلح 

و مانع جنگ و خونریزی می ار کرده برقروآرامش وحکومت الهی را

وبا و عملکرد این حاکم پرداخته به بررسی شخصیت شود.این مقاله در ابتدا

انسانی و ا در پیشگیری از فاجعه توصیفی ، تحلیلی جایگاه واالی او رشیوه 

دیدگاه این مقاله با بررسی  گرایش به تسلیم در برابر حق بیان می دارد.

تقویت ی دارد که جنگ زائیده افکار ناقص است وکر بیان ماین حاکم متف

یس شخصیتی متعالی قنشان می دهد که بلکننده بعد حیوانی انسان و

ت به زیبایی کمک می عقل که حجت و پیامبر درون اسقوه  از، زیرااست 

می کند وزرایش،بااستدالل عقلی آنها را متقاعد گیرد و در عین مشورت با

 کاریهرانجام نشان دادن خود نیست ودرناسبی برای ابزار مکه جنگ 

صحیح نه تنها خود بلکه  یس با طی مسیربلقبایدازعقل سلیم بهره جست،

بزرگان ومردم سرزمینش را از شرک وخورشید پرستی به سمت خداگرایی 

حاکمان ازقوه وری لزوم بهره معنای این شدوعامل هدایت آنها کشانیدو

 عقل سلیم است.

 آدم کشی ممنوعیت جنگ و متفکرانه،حاکمیت اندیشه، قرآن، :کلیدواژه
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 طرح مساله  – 1

برای درمان هریک از وکرده برنامه هایی ارائه و...جنگ و اختالف قرآن کریم در پیشگیری ازجرائمی چون قتل وکشتارو

معضالت رافراهم می کند.یکی ازقرآن زمینه بهره وری ازآنها  تآیانسخه ای مخصوص پیچیده است.فهم این دردهای اجتماعی 

ا طراحی شده حاکمان سرزمین هاست که این برنامه توسط در طول تاریخ از گذشته تاکنون،جنگ وخونریزی بوده جوامع بشری 

می  سرزمینها بازیخودودیگرآبروی مردم ومال شخصی خویش واستمرارولذت بهره وری از کشورگشایی با جان وبرای حفظ منافع و

عالوه بر این که مانع  می آورد که علم و درایتشمقتدر به میان وسخن از حاکمی دانا ی ن مساله اکریم با طراحی چنیقرآن کنند.

 نیز گردید.اش  مردم جامعه یجهاندوآسایش خونریزی شد موجب هدایت و

این نتیجه می  نمل به شیوه تحلیلی به سوره مبارکه  02-44بلقیس در آیات بابررسی داستان سلیمان نبی واین مقاله 

حتی در حاکمیت، شخصیت یک انسان متفکر را برای هدایت خودو قومش هموار نمود. اهمشرک ریک حاکم هرچندکه تفکر رسد 

می کند سخن نابجا و فریبنده مشورت از عقل بهره وری اما چون بوده وزرایش مشورت بامتعادل است که اهل شخصیتی متوازن و

 او را نمی فریبد و خود خط مشی صحیح را به آنان می آموزد . ها دهنده

وبهترین نتیجه  الزم مطرح گردیده استنتیجه داده شده وآیات این داستان مورد بررسی قرار  تمامدر این مقاله ابتدا

خویش است.این نوشتار جنگ وتسلیم امر الهی شدن وایمان آوردن خودوقومش به پیامبرعصراکمیت متفکرانه بلقیس،جلوگیری ازح

و عامل اصالح حاکمان است که اگر مورد استفاده گوشهای شنوا قرار بگیرد اصل خط مشی قرآنی برای رهبران جوامع بشری در

 مردمانشان خواهد بود.

 پیشینه تحقیق -2

و یس مورد توجه داستان بلقیاالکبیرفخررازی،المیزان مجمع البیان،تفسیر نمونه،سنت همچون  و اهلدر تفاسیر شیعه 

و زیرک یک حاکم زن مقتدرومتفکرندیشه بررسی شده است،اما بیان این داستان اززاویه تفکرواآیات آن قرارگرفته وتفسیر مفسران 

ین مقاله معرفی یک حاکم بادرایت مطرح نشده است،دیدگاه ادر برابر سلیمان مش ودرایت اودارتباط با مرو داریدر امر حکومت 

چون  هایی از جنگ ممانعت کرده است بر خالف شخصیتعامل هدایت خود و قوم خویش شده ومتواضع در برابر حق است که و

 نمرود که نه تنها در برابر حق تسلیم نشده اند بلکه اظهار خدایی هم کرده اند.وفرعون 
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 معنای لغوی فکر-3

است که برای بدست آوردن  نیروییواقعیتهاواعمال نظر در چیزی برای بدست آوردن وتامل است،فکر به معنی اندیشه 

 (999، 5وعلی اکبر قرشی،قاموس قرآن،جلد893ص ،الراغب الصفهانی).مخصوص انسان استآگاهی ،تالش می کند؛تفکر

دعوت به تفکر می کند و به کار رفته است.قرآن کریم ازراههای متعددانسان راقرآن کریم باردر 93 مشتقاتشواژه فکربا

 د.معرفی می نمایصاحبان خرد،را،اهل اندیشه 

هایی و تصویرواطالعات متعدداست ها دادهفکر،واقعیتی،نظردهد.تغذیه فکر نیاز به تغذیه دارد تا بتواند برای بدست آوردن 

اگر داده اید.می نماطالعات نتیجه گیری هن به کمک آن تصویرهاوسپس ذ ؛ت های مختلف در ذهن ایجاد می شودکه از صور

غیرازاین باشد، درشناخت همراه باشد،راه گشای انسان است واگرصحیح هن باتجزیه وتحلیل های منطقی وذهاوتصاویرایجاد شده در

 دچار مشکل خواهد شد.راه درست،

 9جدول شماره.رفته استبه کارفکر درآن فهرست آیاتی که واژه 

 مخاطب شرح موضوع موضوع سوره / آیه ردیف

پیامبر)ص( از آن چه بر او وحی شده پیروی می کند ، بینا و نابینا با  قرآن 52االنعام / 9

 هم برابر نیستند.

 مردم/ چرا نمی اندیشند ؟

0 

8 

 934االعراف /

 44سبا /

 –منکران آیات الهی  پیامبر )ص( جنون ندارد و فقط هشدار دهنده ی آشکار است  قرآن

 مردم /چرا نمی اندیشند؟

اگر این قرآن بر کوهها نازل می شد از خشیت الهی متالشی می  عظمت قرآن 09الحشر/ 4

 گردید.

مثلی برای مردم / شاید 

 بیندیشند.

قرآن روشن کننده  44النحل / 5

ی کتاب های 

 گذشته

برپیامبران پیشین کتاب های آسمانی و معجزات نازل کردیم و بر تو 

 ،تا آن چه برآن ها نازل شده ، روشن کنی .قرآن را 

-یهودیان  -مردم

مسیحیان/ باشد که 

 بیندیشند.

خداوند آسمان ها و زمین و آن چه بین آن هاست را به حق آفریده و  معاد 3الروم/ 4

تا سرآمدی معین. ) همه چیز هدفمند است و روبه سوی مقصدی 

 دارد(.

منکران معاد/ آیا با -مردم

 یشند؟خود نمی اند
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تشبیه خواب به مرگ و گرفتن روح درخواب و برگرداندن آن تا وقت  معاد 40الزمر/ 7

 معین ، برخالف مرگ.

 عبرت برای اهل اندیشه

از تو می پرسند چه چیزی ببخشند ، بگو آن چه افزون بر نیاز است ،  )احکام ( انفاق 099البقره / 3

 کند. این گونه خداوند )حکم ( را برای شما روشن می

مسلمانان /آیات به روشنی 

 بیان شده تا بیندیشند.

 044البقره / 9

 

 

 

 

مثل باغی که دارای درختان خرما و انگور و جویباران و انواع میوه  انفاق) زکات(

هاست صاحب باغ پیر می شود و فرزندان او ناتوان هستند ، گردبادی 

ای مومنان از  می آید و آتش در باغ می اندازد و همه را می سوزاند.

دستاورد خود و از آن چه از زمین برایتان برآورده ایم ، پاکیزه هایش 

 را انفاق کنید ، اگر چنین چیزی را دوست نمی دارید.

مومنان / آیات به روشنی 

بیان می شود تا 

 بیندیشند.

 

 

 

تفکر در خلقت  999آل عمران/ (92

آسمان و زمین و 

پی بردن به راز 

 خلقت

تمام حاالت اهل ذکرند و در خلقت آسمان ها و زمین  درخردمندان 

می اندیشند و نتیجه ی تفکرشان پی بردن به باطل نبودن خلقت 

 است و دعا برای محفوظ ماندن از آتش جهنم.

 

 خردمندان

 

مثل دنیا مانند نزول باران و سبزشدن زمین و گل و شکوفه دادن آن  مثل زندگی دنیا 04یونس/ (99

که مردم گمان می کنند، مهار کار در دست خودشان است تا جایی 

است بعد به فرمان الهی همه ی آن ها خشک می گردد، مثل این که 

 اصالً چیزی نبوده است.

اندیشه وران/آیات به 

روشنی برای آن ها بیان 

 می شود
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 90 ) 

98) 

 8الرعد/

 99النحل/

نعمت های بی 

 ی خداونداندازه

رودها وخلقت همه چیز به  هاوآمدن کوهگسترده شدن زمین وپدید  

رشد درختان  به وجود آمدن زراعت و و صورت زوج وشب وروز

 گوناگون

ی عبرت  وران/مایهاندیشه

 ها ستآن

 

94) 
ی میوه ها الهام خداوند به زنبور عسل وساختن خانه وخوردن از همه شفابخشی عسل 49النحل/

 شهد از شکم زنبوروپیروی از فرمان خداوند وبیرون آمدن 
 برای عبرت اندیشه وران /

95) 

 

 98و90الجاثیه/

 

قوانین الهی یا 

جاری بودن 

های الهی در سنت

 دنیا

ها وزمین رام شدن وتحت تسخیر انسان در آمدن دریا وآنچه در آسمان

 است.

 

 اندیشه وران / برای عبرت

 

های خداوند نشانه 09الروم/ (94

 در هستی

 وآرامش یابند یکدیگرتادر کنارخودتان وجود همسرانی از جنس 

 ها همان دوستی ومهربانی است.ی الهی به آنهدیه

 اندیشه وران / برای عبرت

اندیشمندانی که به  93المدثر/ (97

دلیل تکبر،به خطا 

 روند.می

مردم به سراغ ولیدبن مغیره آمده واز اوکه خطیب وسخنور است می 

او به دلیل تکبرش پاسخ  قرآن کالم خدا هست یانه؟وپرسند،آیا 

دهد که این سخن بشر وسحر وجادوست وموجب گمراهی مردم می

 شود.می

ی اهل علمی که فریفته

 شوند ودانایی خود می

 اق است.دولید یک مص

کسانی که هدایت  974و975االعراف/ (93

هوای بعد شوند می

را بر خود نفس 

هدایت الهی ترجیح 

 ) محمد.دهندمی

حسین طباطبایی، 

 (448،ص3جلد

 گردان شدکسی که آیات خود را به او تعلیم دادیم واز آن روی

واز هوس خویش  وشیطان به دنبال او افتاد واز گمراهان گردید

 پیروی کرد ومیل به دنیا داشت.

بلعم باعورایک نمونه 

ومصداق است برای 

کسانی که بعد از 

هدایت،آیات الهی را 

کرده وگمراه  تکذیب

شوند،شاید با شنیدن می

 این داستان بیاندیشند.

 

http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 116-136، ص 1231،  اردیبهشت 1، جلد 32علوم انسانی ، شماره 
ISSN: 1394-0036 

irhttp://www.johs. 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 
 

121 
 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 جایگاه اهل علم در قرآن  -4

و به صراحت  ن عالمان می داندوده است و باالترین درجات را از آاهل علم را ستن کریم خداوند آیات متعددی از قرآدر

 ت آوردن معرفت و درک بیشتر هستیتالش آنها برای بدس ستایشستایش عالمان،دانا با نادان برابر نیست.اعالم فرموده است که 

 تقدیر است.ی خود را شکوفا می سازد شایسته نادانی به سمت دانایی است و کسی که استعدادها ستایش حرکت از مرز،است

داستان خلقت بسیار گسترده تراز فرشتگان است درعلم آموزی  کریمه ظرفیت وجودی انسان برایآیات بر طبق 

فرشتگان فرمود:اگر راست می گویید،از اسماء را به آدم آموخت و بعد به  خداوند همه «»ها م آدم االسماء کلّعلّ»می فرماید:آدم)ع(

آموخته دانشی نداریم جز آن چه تو به ما : خدایا تو پاک و منزهی و ماگفتندخبردهید.آنها ایشان به مننام های 

 همه ه آدم)ع(بالف::این دالیلنیست به فرشته یکسان که ظرف وجود آدمی بااین آیه بیان می کند (89و80/البقره)«ای

فرشته همراه با خلقتش به کمال مطلوب خود می رسد و ظرف داد،درحالی که فرشتگان چیزی ازآنهارانمی دانستند.ب:اسماءرایاد

اما انسان می تواند تا (944صافات/)«مقام معلوماال له و ما منا».یگاهی است که به او داده شده استوجودی او به اندازه همان جا

  (55/القمر )) فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر(رود.قرب الهی حرکت کندواز فرشتگان باالترمقام 

 اهل علم جایگاه  مشخص کننده آیات-4-9

 (9الزمر/ )االلبابقل هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون انما یتذکر اولوا – 9 

 « که پند می گیرند. ندفقط خردمندانبرابرند؟ ،ه نمی دانندا کسانی ککسانی که می دانندببگوآیا»

 این آیه 

 تشویق به علم آموزی می کند. -الف

 جاهل فرق می گذارد.بین عالم و -ب

 می دهد.نعلم را وسیله رسیدن به خواسته های دنیایی اش قرار خردمند،عالم علم رابا خردمندی همراه می نماید و -ج

شان وقتی ایه پیامبر اکرم)ص(است،مخاطب آی« .ا دانش من را بیفزایبگو پروردگار»(994/طه)«قل رب زدنی علما»...-0 

است که این دعایی قرآنی درخواستی از موالی خویش بنماید،تکلیف ما روشن خواهد شد.باز باید چنین علم خود،با همه دانایی و

 (4/حمد)«اهدانا الصراط المستقیم»هم چونخداوند آن را به بنی بشر تعلیم می دهد 
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 (99/المجادله)«لم درجات واهلل بما تعملون خبیروتوا العمنکم و الذین اُ اع اهلل الذین آمنویرفامنوا...یاایهاالذین » - 8 

 «آگاه است.ه مرتبه هایی بلند فرا بردوخداوند به آن چه می کنید،را بدانش یافتگان مومنان....خداونداز میان شما،مومنان وای »

وایمان شد.یعنی جاده حرکت به سمت  برای رسیدن به درجات بلندومرتبه های عالی،باید اهل علم -

 ایمان و علم است و یکی بدون دیگری کافی نیست.خداوند،

که جایگاه ،ابتدا اشاره به مقام خلیفه اللهی انسان می کندالسالمعلیهماخداوند درداستان خلقت آدم وحوا -

 .من گمارنده جانشینی درزمینم(82البقره /)«انی جاعل فی االرض خلیفه...»...وایمانی آنهاستمعنوی 

همه نامها را به آدم (89البقره/)«علم آدم االسماء کلها...و »به مقام علمی او کرده می فرماید اشارهدرآیه بعد، -

علم و ایمان،که فرشتگان براوسجده می کنندواوازسایر مخلوقات با دو بال پر توان موجودی خلق شد .آموخت

 است.قبل از خود برتر

بزرگداشت او را )ع(ومشخص شدن مقام برتر علمی او،خداونددستورتعظیم واز شمارش اسماء توسط آدمبعد -

بلیس که از سر تکبر خودداری جز ا بهسجده تایید کردند،او را با جایگاه واالی وهمه،صادر فرمود 

 (84/البقره).نمود

 است.نشان دادن مقام علمی اش دستور سجده صادر نگردیده ازجالب این که تا قبل  -

 ن ویژگی های اهل علم در قرآ-4-0

 .نها اشاره می کنیمهل علم شده است که به تعدادی از آاقرآن کریم اشاره به خصوصیات بارزدر 

 (93آل عمران/ )قسط هستند.اهل علم قیام کننده به الف:

 (7/آل عمران)پندپذیری فقط مخصوص خردمندان است.ب:

می گریه می کنند و بر خشیت و خشوع آنها افزوده ج:وقتی آیات الهی براهل علم خوانده می شود،سجده کنان به رو درمی افتند،

 (927و923و 929االسراء/).ر حتمی استپروردگا اعتراف می کنند که وعده خداوند، از تسبیحشود و بعد

ع می شود. آنها آن خاشبه آن ایمان می آورند و دل هایشان در برابرقرآن سخن حق از طرف پروردگار است،آنها می دانند که د:

 (4/وسبا 54الحج/)دارند.قدرت تشخیص حق ازباطل را
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 ).یافتگان)محفوظ(است وفقط ستمگران آن راانکار می کنندانش های دآیاتی روشنگر است که درسینه قرآن کریم هـ :

 (49/العنکبوت

روز رستاخیز درنگ هنگام برپایی قیامت می گویندماتان از کتاب خداوند و یقین به آخرت،شاایمان با توجه به آگاهی علم واهل ر :

نکرده اند.علم وایمان واقعیت بینی ایجاد می ا گور(درنگ در دنیا یمی خورند که جز ساعتی )اما گنه کاران سوگند  کرده ایم

 (54/الروم).کند

 (32القصص/).اهل صبر و شکیبایی هستند و صبر را به کمک ایمان و عمل صالحه بدست آورده اندز:اهل علم،

 (94محمد/ )درک می کرده اند. "و به دلیل زیرکی سخن حق را کامالبوده اند)ص( ط :اهل علم،ایمان آورندگان واقعی به پیامبر

علم در دنیا به یقین رسیده اند اهل کافران است. عذاب نصیبع :درعرصه قیامت،اهل علم به مستکبران می گویندامروز خواری و

 (07النحل/)ومی دانند عذاب شایسته کافران است.

 (48العنکبوت /)کنند.درک می غ:فقط دانشمندان مثل های قرآن را

 (03/فاطر).دانشمندان ازخداوندخوف و خشیت دارندف:از بین بندگان خداوند،فقط 

 روشنضمیر-5

زندگی متعالی به کمک اندیشه می تواند زمینه ساز یک ن ها،زیادی وجود دارد که تامل درآدر قرآن کریم داستانهای 

دلیل نهااز یک زاویه ،آبه اشاره متعدد قابل بررسی هستندوهای قرآن از زوایای ضروری است که داستان ذکر این نکته صحیح باشد.

نمرود و قارون و فرعون و وداستان هایی چون سرگذشت قابیل قرآن به بیان  زاویه نیست.نقطه وبر تمام شدن مفهوم آن در همان 

و مادر  مریم مقدس و ون آسیه همسر فرعونهمچنین بیان نمونه هایی چولجاجت آن هاوستمگری جالوت و شداد از زاویه 

 انسان های متفکر می پردازد.بلقیس به عنوان ساره واصحاب کهف وموسی،هاجر کنیز 

این داستان در سوره مبارکه نمل .قابل بررسی استبلقیس به عنوان یک شخصیت متفکرموارد ذکر شده داستان از بین 

 خالی از لطف نیست.اشاره به جزئیات داستان و حاکمیت سلیمان نبی هم برای بیان این داستان،است.بیان شده 44تا95ازآیه 

نحوه این داستان و توانمنداست،او یک فرمانروای با ذکاوت بلقیس فرمانروای سرزمین سباّ)پایتخت یمن کنونی(می باشد ،

این زاویه است که اگر آدمی فطرت حق از، نگاه ما به این داستان رابیان می کند(لیمان نبیسبرخورد بلقیس با پیامبر عصرش)
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حق می شود باالخره طالب عین کفر،سوسویی روشنایی بتابد،هرچند در نپوشاند و از ضمیر روشنی خواهش ،گناه با  "بینش را کامال

 از بیراهه تشخیص خواهد داد.و راه را

پیامبر عصر خود را می شنود به سرعت مسیرش را عوض می کند و وقتی ندای ش،اقتدارن بلقیس با همه در این داستا

 شد. پرستحق توان در عین پادشاهی و کفر و شرک،بود و بر ستم خود باقی ماند یا می پس می توان پادشاه شود.حق گرا می 

 حاکمیت او گستره و حاکمیت سلیمان نبی-6

بی ان نمسوره نمل به سلی 99تا  95بر طبق آیات حاکمیت سلیمان نبی را به تصویر می کشد .در قرآن کریم خداوند 

 از جمله :شده است.نعمت های زیادی داده 

 )(95النمل /).علم عطا کرده استخداوند به سلیمان نبی)ع 

 یعنی از کل علوم الهی یک علم به او داده شده است و همچنین اشاره به ه آمده است ، مفرد و نکره علم مکل

 عظمت آن علم دارد.

 )(95/النمل )زبان مرغان آموخته شده بود.به سلیمان نبی)ع 

  (94النمل/).ء:سلیمان می گوید:ازهرچیزی بهره ای داده شده ایم اُوتینا من کل شی 

 (97/النمل)جن وانس ومرغان دراختیارحضرت سلیمان )ع( بودند.و سپاهیانی از 

 برکتش داده بودیم روان می شد.بود وبه فرمان او به سرزمینی که ()علیه السالمو مسخر سلیمانو باد تندر 

 (39/االنبیاء)

   یعنی راه یک ماهه را به کمک باد از صبح ؛(90سبا/)راه بود ،یک ماهبه اندازه و مسافرتش در بامداد و شامگاه

 .ی کردمتا شام طی 

 (30االنبیاء/)می کردند و کارهای دیگری هم انجام می دادندشیاطین برای او غواصی و بعضی از 

  ان دیگدو نگارها وکاسه های بزرگ حوض مانندوو نقش و جنیان هر چه سلیمان نبی می خواست از محرابها

 (98سبا/).های استوار برای او می ساختند

 ساختیم و گروهی از جنیان به اذن پروردگار نزد او کار می جوشان مس را برای او روان و چشمه گداخته و

 (90سبا/)کردند.

  (93و 99النمل/)دانستن زبان مورچگان 
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 داستان بلقیس در قرآن  -7

است که هدهد را نمی بینم چه شده سلیمان نبی گفت:».(02النمل/ )داستان بلقیس با غیبت هدهد آغاز می شودشروع 

 )اگر دلیل روشنی برای غیبت خود نیاورد او را سخت عذاب کرده یا سرش را می برم نیست؟یااز غایبین است؟اکنون ؟او هم 

برایت خبری یقین از سباّزی که،تو به آن آگاهی نیافتی،آگاه شدم وچی من بهگفت:»نی نبود،آمدوغیبت هدد چندان طوال.(09النمل/

که تو به آن آگاهی  امکامل است یعنی من به چیزی احاطه یافته  احاطه علممنظوراز»(00النمل/).«بخش آورده ام

 (525،ص95محمدحسین طباطبایی،جلد«)نداری.

 ،علم ایشان نخواهد رسید.است که خداوند اراده کرده است وبه آن چه اواراده نکند، آن مقداریپس علم انبیاء 

  آرام می کند،به عبارت  سلیمان نبی رانیستی،آگاه ن یزی علم دارم که حتی تو نسبت به آمن به چهدهد ابتدا با جمله

ن را برطرف می کند و بعد است که خشم سلیماجمالتی اضافی خودداری کرده و شروع سخنش، از توضیحاتدیگر هدهد

 :بعد چنین گزارش می دهد.بخش ازسرزمین سباّ آورده اممن خبری یقین می گوید،

 «حاکمیت او گسترده بود«در سرزمین سباّ زنی را دیدم که فرمانروایی می کرد و از همه چیز برخوردار بود() . 

  قرینه ای است بر این که منظور این آیه وصف وسعت مملکت و عظمت سلطنت آن زن است و این ».تختی بزرگ داشت

احتیاط وعزم و تصمیم راسخ و سطوت محتاج داشتن آن است مانند حزم و هر چیزی است که سلطنت عظیم«کل شی»از

فقط نام  اینهاهمه  از بینولی ارتشی نیرومند و رعیتی فرمان بردارو خزینه سرشارولشکروبسیار خاک و آبو شوکت و

 (524،صهمان)«عرش عظیم را برد

  خورشید پرست بودند(او وقومش به جای خداوند،برخورشید سجده می کردند (. 

 .استداللی سخن می گوید "کامالبعد با دو مقدمه زیبا یک نتیجه گیری منطقی کرده و

  مقدمه اولنظرشان آراسته کرده بود.رادرشیطان کارهای شان() 

 مقدمه دومشان را از راه راست بازداشته بودایو(.) 

  (04و 08/نمل)()نتیجه.آنها گمراه شده بودندبنابراین 

 :آنها خدایی را سجده نمی کنند که 

 آشکار می کند. زمین راها ونهان آسمان 

  (05نمل/)می داند.شما پنهان کرده وآشکار می کنید،همه را و آن چه 
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در این جا یعنی خدایی که به همه چیز احاطه دارد شایسته پرستش است نه غیر او است،نتیجه خود به خود مشخص بنابراین 

 نتیجه گیری را به مخاطب می سپارد.استداللی راذکر کرده و هدهد مقدمات

است یعنی هر چیزی که در احاطه غیر خود قرار گیرد بطوری که دیگر نشود )اسم مفعول(مخبوءبه معنی «ءخب»کلمه

یکی پس از دیگری به عالم وجود آنها را ت در پس پرده عدم قرار داشتندوخداونداستعاره است گویا موجوداکرد پس ادراکش 

 (527،ص95جلدطباطبایی،حسین محمد).آورددر

 (04نمل/).هو رب العرش العظیمآخرین جمله هدهد:اهلل ال اله اال

ه اهلل ال اله اال اهلل می به همین دلیل آن را وصل ب می داند باید سجده شودوآشکاررا نهان خدا کهدرجمله قبل می گویدتنها 

بیانات قبل می گیرد به همین دلیل اول توحید را بیان می کند بعد رب العرش العظیم ای است که هدهداز کندواین جمله نتیجه

 (523همان،ص).که تدبیرهای عالم منتهی به او می شود

واقعی را عرش عظیم و ،انتهای کالمش م بلقیس که او رامی ستاید ودرهدهد دوباره ازعرش عظیم یاد می کند،یکی عرش عظی

 این پرنده را می رساند.ت دقت وزیرکی نهایاز آن خداوند می داند واین مقایسه،

 فاقد درک پس کارهایش غریزی است ونظر ما همه  پرنده ای که ازتامل در گفتار هدهد،اثبات کننده چه چیزی است؟

 ؟معناست ؟ درک ما کجا وکالم الهی و واقعیت خارجی کجان گفتار قرآن به چه ای

تنبیهش می کند.به نظر شما بعد  "اهد کرد یا شدیداذبح خوید کرده بود که یا او رااو را تهدسلیمان نبی در غیاب هدهد  

یا از دروغ است می گویی تحقیق می کنم که آیا رسلیمان فرمود:» نبی چه خواهد کرد؟سلیمان ازاین گزارش زیبای هدهد،

 (07نمل/)«گویانی

اجازه  در برابر غیبت بدونراین قاطعیت اولیه اش فروکش نکرد،جالب اینکه خود هدهد را برای تحقیق روانه می کند. بناب

تحقیقی کار روانه کامل کردن بلکه هدهد راکه بدون اذن سلیمان غیبت کرده، نپذیرفت،نیامدو سخنش را بدون تحقیقکوتاه ،اش

ای )در حالی که از دید آنها دور شده آن را نزد آنان بیفکن.بعد ازآنان دوری کن.آنان ببر را نزدمه ام نا»سلیمان فرمود:نماید.اش می 

این است که این کالم حذف وایجاز به کار رفته و تقدیرآن در»(03نمل/)«.مراقب عکس العمل آنان باش.ببین چه پاسخی می دهند

بیان می علت کریم بودن نامه را«انه من سلیمان»جملها برد تا به ملکه آنجا برساند.وگرفته به سرزمین سباز سلیمان نامه را هدهد

 (592و529،ص95جلد،محمدحسین طباطبایی)«کند.
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شده است،آن نامه انداخته ای گرامی نزد من نامه »:گفتقوم خود را جمع کرد و به آن ها بزرگان نامه،دیدن بلقیس بعد از

بر من بسم اهلل الرحمن الرحیم آغاز شده وبعد فرمود.»نامه با(سلیمان پایین نامه زده شده بود. مهر«)(09/نمل)است.ازطرف سلیمان 

باشد نامه ای کریم است و بودنش از طرف نامه وقتی با بسم...»(89و 82نمل /)« با من از در تسلیم درآیید.برتری جویی نکنیدو

به معنا کرده و اتونی مسلمین است که نقل علی  اان التعلو که کریم باشد پس مضمون نامه سلیمان هم اقتضاء می کند

ضور و نظر و شما می دانید که من هیچ کاری را جز با حگان در این زمینه نظر شما چیست ؟ای بزر»(590تا 592همان، )«.است

اگر ردن نیست بلکه مطیع وی شدن است وبه معنای ایمان آوتسلیم شدن واسالم و(80نمل /).«شما از پیش نبرده ام وانجام نداده ام

 علوا علی اهلل: ان التخدا بود باید می فرمود منظور ایمان به

 :از بیانات بلقیس نتیجه می شود که

  (از شخصی گرامی و عزیزی )یعنی نامه اتی زیبا برای نامه انتخاب می کند،نامه ای گرامی.صفدریافت نامه،پس ازبلقیس 

  است و شهادت به معنای حضور پس ملکه  افتونی به معنای اظهار نظریه و فتوا کلمه»را برای مشورت جمع کرد.وزراء

 (590ص همان،)«سبا با قوم خود مشورت کرد.

  ،من بدون شما می دانید که ر ضمن به آنان از باب احترام گفت:دبه آن ها احترام گذاشت وازآن ها نظر خواهی کرد

من اگر »همین دلیل مقتدرانه عمل نمی کند. زیرک است بهاو فرمانروایی کاری انجام نداده ام،نظروحضور شماهیچ 

در هیچ امری استبداد به خرج نداده ام بلکه در حضور شما و با مشورت است که تاکنون مشورت می کنم به این دلیل 

 (590همان،ص ).«استبوده شما 

 )داشت. نظر خود را غیر مستقیم اظهار تدااز همان ابالبته با بیان)نامه ای گرامی 

   نامه راپاره  –اطاعت کنند دیگران را مجبور کند که ازاو –بدون مشورت با دیگران تصمیم بگیرد او هم می توانست

لطایف کار بلقیس را ت کار،دقت وتامل ونظرسنجی وچرا ظرافتان چیست ؟ به راستی هدف خداوند از بیان این داس...کندو

مستبدانه  االلباب حتی اگر به حکومت برسنداقرآن اولو عبیریا به ت ی صاحب فکرانسانها؟برای ما شرح می دهدیکی یکی 

کار با  نمی کنند و می دانند که احساس برتری جویینمی کنند آنها برای زیردستان خودارزش قائلندوعمل جبارانه و

 نتیجه بخش تر از تحکم و دیکتاتوری است.شور،

باریان پاسخی دادند که مایه دلخوشی ملکه شود )جنگ ( و در».شدیدٍ قالونحن اولوا قوه و اولوا باسٍبلقیس گفتند:بزرگان قوم 

آخر یرومند وارتشی قوی داریم ودرگفتند غم مخور که ما مردانی ناو داده وبی تابی و اضطرابش را تسکین دهد و سپس اختیار را به 

ت از این داردکه تعدادی یا همه وزراء بلقیس مرد در فعل قال حکای «اوو»ضمیر(590،ص)همان«.باز اختیار با تو است
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اما .(گفتند:ماهم نیرومند هستیم وهم توان رزمی واالیی داریم.)توان جسمی و نظامی () یعنی جنگ را ترجیح می دهیم».هستند

 (88النمل/) «م شماست و هر چه شما فرمان دهید.حکم،حک

 محترمانه خواهد بود. "پاسخ آنها هم قطعاخود احترام بگذارد، ن به زیردستانوقتی حکمرا  

  برجنگ بود بدون هیچ مقدمه ودلیلیرای آن ها را اعالم کردند،آن ها نظر خود. 

  ا رای شما بر ما کارهدر همه  "حاکمیت از آن شماست ثانیا "والدر آخر گفتند:حکم وفرمان،حکم شماست یعنی ا

او وزراء جنگ بوده است و پاسخ درباریان ازپاسخ بلقیس بر می آیدکه نظر».شماست برتری داشته است،پس رای،رای

دلخوش نمی شود بلکه ترس حاکم را بیشتر  طرابش بیشتر است و نه تنها مایهاضو را دلخوش نکرد زیرا جنگ ترس 

عزیزان و دن سرزمین و و جان خود است و هم از دست دااز دست دادن حاکمیت  این ترس هم برای می کند

 (594صهمان،)«اقتدارش

که جنگ راه حل مناسبی منطقی نتیجه می گیرد دو مقدمه  درایت خود باتدبیرو با اوبلقیس چنین پاسخ می دهد:

 .ی دهد بلکه استدالل عقلی می آوردپاسخ منفی به وزراء نم "او مستقیمانیست؛

 « بزرگان آن را خواروذلیل می کنندتباه کرده و آن را  -به شهری وارد شوند  اگر پادشاهان. 

  یعنی همه پادشاهان .()کذلک یفعلون()مضارع داللت براستمراردارد(84/النمل)«آنان بوده است.این عملکرد همیشگی

 اینگونه اند.

 این بهترین نوع قیاس منطقی است نتیجه خود به خود معلوم است وچون از دومقدمه،بیان نکرد نتیجه را.  

  دلیل ادب اول وبنابراین با نهایت متانت به خواسته معقول و منطقی خود نرسیده است.مشاوران بزرگان وبلقیس با رای

 .و بعد رای خود را اظهار می داردمنطقی خود را در رد جنگ بیان کرده 

 از طرف یک شخص معمولی ویک نامه کریم می خواست به آن ها بفهماند که این نامه باگفتن نامه ابتدا گویی بلقیس از

اماوزراءگویی این مطلب را نگرفتندواظهار (.وهم شروع نامه وهم متن نامه بزرگوارانه است)درآن تامل کنیدعادی نیست 

 درک واالی بلقیس بود.مخالف فهم و "نظرشان کامال

 نهایت زیرکی او دارد:که حکایت ازدیدگاه صحیحی ارائه می دهد بلقیس 

 «به بلقیس » (85النمل/).«تادگان نتیجه رابرایمان بیاورندفرسم.بعد منتظر می مانیم تایفرستایایی به سوی آن ها می هد

ن هم هرچه می کند و بفهماند که سلیمام یهدایا می فرستباریانش درو و سخن می گوید یعنی به سوی اشیوه پادشاهان 

 (594،ص 95جلد،طباطبایی حسینمحمد)«.ارتشیان و به کمک رعیت خود می کندبه دست یاران و
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 هم برای کسب اطمینان و هم ما باز بنا را بر تحقیق می گذارد،این که بلقیس متوجه عظمت صاحب نامه شده است ابا

 اینکه وزرایش را مجبور به پذیرفتن نظر شخصی خود نکرده باشد.

  یا نمی پذیرد.فرستادن هدایا دو نتیجه بیشتر ندارد یا سلیمان آن ها را می پذیرد 

 ملکرد سلیمان نتیجه گیری می کنیمعبر اساس  بعد ما. 

 ادشاه است و از ما باج می خواهد.اگر پذیرفت پس پ 

   باید برویم وازنزدیک سخن او رابشنویمنیست و اگر نپذیرفت پس پادشاه. 

از جواب واهد ابتدا سلیمان را بیازمایدوبدون تحقیق دست به کاری نمی زند او می خاست وبی مقدمه وبلقیس اهل تحقیق 

آزمون،نتیجه مطلوب خود رااستخراج کندوبراساس آن عمل نماید.درضمن بااین کار،اگر ثابت شودکه سلیمان یک انسان معمولی 

 که همان گونهونابخردانه تصمیم می گرفت حاکم مقتدر بود اگر بلقیس یک خواهد کرد.نیست،بزرگان قومش رابه راحتی مطیع او

نابودی ن رزمین را در بر می گرفت و نتیجه آسودامنه این جنگ دوخونریزی به راه می انداخت ووزراء او پیشنهاد دادند جنگ 

خرت خود آکه هم نفع دنیاودیگر رقم زد اما درایت و تامل او نتیجه را به گونه ای .زرگان قوم و مردم و لشکرش می بودخودش و ب

 .را تامین کردوهم سود بزرگان ومردم قومش را

 :هدایا به نزد سلیمان نبی وعکس العمل سلیمانستادن فر -7-9

 به فرستادگان بلقیس گفت: سلیمان آوردند،سلیمان آمدووقتی هدایا را به نزد 

 « ی فرستنده وهم است هم برااستنهام توبیخی این جمله در»«(نیستم من پادشاهیعنی )؟کنیدی میلمن کمک ماآیابه

هم همینگونه سخن گفت:من هدایایی نزد ایشان می مورد خطاب قرار می دهد چنان که بلقیس حاضروغائب رافرستاده و

 (594ص همان،)«آننکره آورده برای تحقیرسلیمان کلمه مال را فرستم و

 «(من نبی خداهستم«)از بخشش شماست.ن بخشیده است بهترحالی که آن چه خداوند به مدر. 

 « یعنی زشت تر از مالی که آورده اید این که هدیه تان را بزرگ می » .«دلخوشیدهدیه هایتان این شما هستید که به

 (595همان،ص )«شمارید.

 :به سوی قومت بازگرد وبگو:»بعد به سفیر بلقیس گفت » 

 « آوریم که تحمل پایداری در برابر آنان را نداشته باشید.آنان می بر سرسپاهیانی» 
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انسانهای قدرتمند نیستند بلکه ازیعنی سپاهیان من فقط فهم و درک است،اشاره دارد برای بلقیس که اهل این جمله ایماءو

انی که اینکه تهدیدی است برای کسوانسانها،دیگرندارد یعنی جن و حیوانات کسی تاب مقاومت در برابر آنها راسپاهیانی هستند که 

 ترس در دل دشمن می کند. ایجادتمایل به جنگیدن داشتندواین شجاعت سلیمان،

 «تهدید رای تائید استدالل منطقی بلقیس،این جمله ب(84و87النمل/ )«وآنان راخوارو زبون از آن جا بیرون می کنیم

 و قدرت نبوت خود بود.اظهار شجاعت جنگجویان و بزرگان قوم بلقیس،

فرستاده خداوند برای  که من پادشاه نیستم .بلکه فهماند نهفته است. سلیمان نبی به بلقیس پیامهای متعددی در این پیامها ، 

بودی و خواری انو جز تباهی مخالفم زیرا نتیجه ی جنگ ، هم چون بلقیس با جنگ و خونریزی هدایت انسان ها هستم . من 

براین که من با قدرت نبوت خود مجهز به سپاهیان متعددی هستم که شما تحمل مقاومت در برابر آن را  عزیزان نیست عالوه 

 ندارید.

درک زیرکی بلقیس بر طبق ک واالی خود،یایا از راه زیرکی و درزارش هدهد،طبق گسلیمان نبی،یاازراه علم نبوت خود،یا

ها جلسه  شوری قبل ازحرکت آنبنابراین خواهند شد.ند که آن ها تسلیم می دابرای آزمودن سلیمان؛فرستادن هدایا گزارش هدهد و

ها با تسلیم نزد قبل ازاین که آنبرای من بیاورد؟چه کسی می تواند تخت بلقیس را:»گفتشور سلیمان درجلسهوزرایش می گیرد.با

 (83/النمل)«من آیند.

 اهداف جلسه -7-0

 (سلیمان راآزمودنان که بلقیس هم )همچآزمودن هوش وذکاوت بلقیس. 

  (بلقیس به قدرت ونبوت سلیمان)برای هدایت بلقیس پی بردن 

   است.(وباور قلبی)هدف همه انبیاء چنین بوده رساندن بلقیس به یقین 

  ایمانش بر نمی دارد.(می باشد)که هرکس به یقین برسد دست ازهدف تسلیم کردن بلقیس توام با یقین 

 (مسئله والیت وجانشینینبوت وخود)استمرارنبی پس از معرفی انتخاب و 

 (42النمل/ )صف بن برخیاآو(89النمل/ )عفریت جندو نفر اعالم آمادگی کردند:از پرسش سلیمان نبی  پس

یعنی قبل از این «ازجایت برخیزیاین که قبل ازآورم من آن را می :عفریت جن گفت»آوردن تخت:اظهارات عفریت جن برای زمان 

یعنی این کار برای من سخت نیست،زیرا:جنیان سرعت سیر « من برای این کار قدرت دارم ».تمام بشود که جلسه شورشما

دهد می مزین به جواهرات است واو قول تخت بلقیس «.امانتداری هم خواهم کرد»نیز دارند.(وقدرت عبور از موانع راجنسوره دارند)
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این بیانگر آن است که سلیمان نبی اصله نفر بعدی را معرفی می کندوبالف 42 آیه:آصف بن برخیاحفظ امانت کند.که در مسیر،

  نهاد عفریت جن را نپذیرفت به چنددلیل:پیش

 ،نیست بلکه طبیعی او توانایی بر انجام کاررابه طور طبیعی دارد.در حالی که قدرت انبیاءبرای انجام کارهای خارق العاده

 .به سالح معجزه باشندآن ها باید مجهز 

  بیاء الهی که همه انسان بوده اند،تبعیت کنند،که مقام آن ها موظفند از انجنیان کسی به مقام نبوت نمی رسد بلکه از

این که چون قدرت بردلیل روشنی است «امانتداری خواهم کرد.» انسان افضل ازسایر موجودات است.جمله عفریت جن

  نگردد. حالی که کسی از آن خبردارام دهنددرانجاست،پس می توانند کارهایی انسان به مراتب بیشترازآنها 

  توصیف قرآن از آصف برخیا 

همان،ص )«دیدن آن باشد.ه نگاه کردن وفاصلتداد طرف به معنای این است که درمدتی حاضرش می کنم که کمترازار»

593) 

 « عنده علم من الکتاب ( کل علوم الهی به او داده شده بود، )کسی که یک علم از 

  حاضر می کنم و سلیمان ناگهان دید،تخت در کنارش حاضر در یک چشم بر هم زدن برایت آن راگفت:من

 (42نمل/)«شد.

  توانایی انجام او به کمک یک علم الهی است و داده شدهبه اواز کل علوم الهی یک علم ی است وعلم آصف علم لدنّبنابراین

 ت.معجزه اسچنین کاری را دارد.پس کاراو بر خالف عفریت جن،

 ،نبوت خود را اثبات می کند.نبی با آوردن معجزه 

 ،زیرا دیگران قدرت انجام این کار را نخواهد شد.دیگر کسی مدعی جانشینی سلیمان دربین بزرگان و وزراء سلیمان

 نداشتند.

 تفاوت آصف و عفریت جن -7-8

ا تخت را قبل از اماین که توانایی دارد،عفریت با یک علم از کل علوم الهی است .  اما آصف مجهز بهعفریت توانایی دارد

ناگهان دید تخت در سلیمان »م زدن این کار را انجام می دهد.ولی آصف در یک چشم بر هتمام شدن جلسه شور سلیمان می آورد،

یمان سل بعدبه او اجازه داد که تخت را حاضر کند.ت که سلیمان نبی از آصف پذیرفت ون اساین جمله گویای آ«کنارش حاضر شد.

 .فرمان عجیبی صادر می کند

 (49النمل/)«کسانی است که به آن پی نمی برد. یا از* . ببینیم آیا آن را می شناسد* . تختش را تغییر دهید» *
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 (502همان،ص ).« طوری تغییر دهند که شناخته نشودتنکیر یعنی آن را»

 به یقین رساندن بلقیس * قدرت نبوت خودبه نمایش گذاشتن *  آزمودن هوش بلقیس علت صدور این فرمان: * 

 آمدن بلقیس به کاخ سلیمان -7-4

با تغییرات داده شده،صحیح هم نبود  * (40/النمل)«نگام ورودش به کاخ به او گفته شد:آیا تخت تو این چنین است؟ه»

برای این بود که این است عرش تو؟وگفته شد آیا تخت تو این چنین بود؟و نفرمودآیا او به »به او گفته شود آیااین تخت تواست؟

پرسش برای ایجاد فکر و اندیشه در بلقیس بود که با خود بیندیشد چگونه تخت این *(509ص همان،)«تخت را بیشتر مجهول کند.

 نبوت سلیمان نبی است.این اندیشیدن پی بردن به قدرت نتیجه *من قبل از من به من به این جا رسیده است ؟

اگر « کانه هو»جواب داد:مثل این که همان است..بلکه با زیرکی خاص خود مثبت است نه منفی "صراحتانه یس پاسخ بلق

وما «»العلم من قبلهااوتینا و»(509همان،ص )تحقیق اجتناب کندون خواست تا از سبک مغزی و تصدیق بد،پاسخ داداین گونه 

ملکه متوجه بود که می بینم عالم به آن بودیم این حالت که معجزه رااین معجزه یا قبل از ما قبل از«»پیش از این آگاه شده بودیم

دلیل در پاسخ گفته است به وی تذکر دهند که متوجه قدرت خارق العاده سلیمان باش به همین این پرسش این است که ازمنظور 

و ما »(48النمل/) «وکنامسلمین»(509همان،ص)«اشاره نیستماازقبل،ازچنین سلطنتی خبر داشته ایم یعنی احتیاجی به این 

 (500،ص همان) «یعنی تسلیم سلیمان شدیم».«تسلیم بوده ایم

تختم یعنی من با دیدن .*قبل به ما داده شده بودبه حقانیت شما از علم  :*این استنباط می شودکهقیس سخنان بلاز 

به وزرایش گویای این مطلب  همچنین پاسخ بلقیسوجمله نامه کریمی ایمان نیاوردم بلکه از زمان رؤیت نامه ایمان آورده ام .

مجهول است و فاعل آن فعل اوتینا قابل تامل است،چه کسی علم وآگاهی از قبل به اوداده است.«اوتیناالعلم من قبلها»جملهاست.

را پیدا مبرعصرخویش پیاشناخت مقام دارد که لطف الهی شامل حال من شدومن قدرت درک واشاره به این مشخص نیست،شاید

و هامان و قارون سخن گفته است و کسی داده نمی شود. خداوند در قرآن کریم از فرعون و نمرود کردم.هر چه باشداین علم به هر

عمر قدرت تشخیص پیدا نکردند و با کفر از دنیا رفتند .بلقیس دارای شخصیت خاصی بوده است که آنها تا پایان بیان داشته است 

اهلل انها کانت من قوم  وصدها ما کانت تعبد من دون»بعد اشاره به گذشته بلقیس دارد.آیه  ده می شود.که این علم به او دا

یس بلق«از قوم کافران بود.]در آغاز[بازداشته بود که او  ]ازایمان به خدا[او را وآن چه به جای خدا می پرستید،»(48النمل/)«کافرین

افران بود یعنی با پرستش غیر خدا،قوه فکرواندیشه اش تعطیل شده از گروه کبود را به خدایی گرفته به این دلیل که غیر خدا

 .ه شیطان اعمالش را براش می آراستدر نتیجبودو
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کرده و آنها را همین موضوع از قول هدهد مطرح می شود که شیطان اعمالش را برایشان آراسته 04جالب این که در آیه 

وکانت تعبد که ماضی –تکانَ–به صورت ماضی آورده شده است:صد ّفعلهای این آیه شده اند. گمراهته بنابراین از مسیر حق بازداش

در گذشته تصریح دارد کفر او در گذشته بوده است و با تصریح کفر قرآن استمراری ترجمه می شود،یعنی درگذشته چنین بود.

استمرار در که داللت براز فعل مضارع مانند گذشته بودفر و شرک در زمان حال پاک می کند؛که اگر حال نیز دامن او را از ک

داستان زیرکی  40بسیار جالب و قابل تامل است.آیه 40و 44ما بین دوآیه  48ار گرفتن آیه .قره وحال دارد استفاده می نمودگذشت

کردن به خود واقرار به نبوت سلیمان  به ظلماعتراف اقرار او به ربوبیت خداوند و 44 بلقیس و دیدن تختش را بیان می کند و

اهل تدبیر این ن است که ویژگی انسان با درایت واشاره لطیف قرآن بر ایاو در گذشته دارد.کفراشاره به  48حال آن که آیهدارد؛

حق به ر دیدن پیام آوگردید،اما به محض شنیدن وخارج از مسیر الهی صدای حق،ندیدن یا نشنیدن  "است که اگر به دالیلی مثال

است.این آیه در اصل پاک کردن آثار کفر از دامن یل به کار گرفتن قوه فکر واندیشه این فقط به دلومسیر اصلی باز می گردد 

راه هدایت را بر انسان می بندد وحقا که مقدمه حرکت در .پرستش غیر خدا س است آن هم از زمان دیدن نامه سلیمان نبیبلقی

 است.دوری از شرک مسیر هدایت،

 (44لنمل/ا)دیدار سلیمان در حیاط قصر-7-5

ا بوده است و آبگینه ه قصری صاف و صیقل داده شده ازبلورقصر سلیمان «کاخ شو.)بعدبه بلقیس گفته شدوارد)حیاط»

سلیمان نبی به او آن جا نهر آبی است و هنگام عبور،جامه از دو ساق پایش برداشت. گمان کند کههمین موجب شد بلقیس و

و خدمتکاران سلیمان به  هر بنایی بلند استصرح به معنای قصر و» یش شرح داد.نیست و ویژگی قصر را براگفت این آب 

شنید بالفاصله با همان زیرکی وقتی بلقیس آن عظمت را دید وتوصیف آن را(508همان،ص)«.ملکه گفتد داخل قصر شود

 همتا خم کرده و می گوید: عبود بیخاص خود سرتسلیم در برابر م

 است که این اووستم «ام.بر خود ستم کرده من )تاکنون( "ای پروردگار من،حقیقتا»(44النمل/)انی ظلمت نفسی رب

 تاکنون خدا را نشناخته و به او ایمان نیاورده است. 

 هنده نظام هستی د که خداوند رب وپرورش دهنده است.او پرورش دبه سرعت تشخیص می ده)رب(ای پروردگار من،او

م نظام هستی تحت تدبیر و اراده ربوبیت است به این معنی که تماوهمه موجودات است.این دراصل درک توحید در

هم مانند سایر بت  اشاره به این دارد که بلقیسستی با اذن او جا به جا می شود ،کمترین ذرات در نظام هخداوند است و

 و سایر مخلوقات نسبت می داد. ا به بت هاربوبیت راما پرستها ،خدای واحد را قبول داشت 

  ن را بیان می کند.و از سر اخالص آ ساده ای نیست اما بلقیس به راحتی وبا حضور قلبجمله ظلمت نفسی جمله 

 ن ذکر شده است:این جمله در سه جای قرآ 
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 (08)اعراف/«لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ان لم تغفرانفسنا وقاالربناظلمنا» الف:از زبان حضرت آدم وحوا.

 (94)قصص/«ت نفسی فاغفرلی فغفر له...انی ظلمقال رب .»السالمعلیه از زبان حضرت موسیب: 

داستان حضرت موسی  این تفاوت که بازگشت بلقیس از کفر به تسلیم شدن در برابرخداوند است و در :با(44/نملج: از زبان بلقیس)

 باور قلبی توبه و بازگشت به سوی خداوند است.السالم بعد از ایمان ودم وحوا علیهم وآ

است،می از کناره گیری از قومش بیان شده  زبان ذالنون)یونس نبی(بعده شکل دیگری از ب(37/یهآدر سوره انبیاء)

 کردیم واو دعای او را مستجابما :در داستان یونس نبی بعد از این جمله خداوند می فرمایدک انی کنت من الظالمین.ماید:سبحانفر

مرزید ودر داستان بلقیس بیان می خداوند آنان را آعلیهم السالم می فرماید:دم وحوا وموسی را نجات دادیم ودر داستان حضرت آ

رحمت  های خودش اعتراف کند مشمولدرپیشگاه خداوند به گناهان وبدی شود که او تسلیم پیامبر عصر خویش می گردد.کسی که

دنبال دارد وبلقیس چون معصوم نیست با اظهار به الهی را  مرزشزبان نبی مرسل اظهار شده وآ از قرار می گیرد.موردالف وبالهی 

هم بیان شده است.تو السالمعلیه میل از زبان حضرت علیبا عظمت دردعای کبرایش هموار می گردد.این جمله  ندامت،راه هدایت

بعد از ترک کفر بسیار تامل برانگیز است و آن هم بالفاصله مجمل.اظهار این جمله از زبان بلقیس،بخوان از این خود حدیث مفصل 

شده و با خضوع و تسلیم می داده درک شناخت وبه او قوه ایمان دارد.از کفر به قله این اشاره به حرکت سریع بلقیس 

 (44/النمل)« اسلمت مع سلیمان هلل رب العالمین»:گوید

  شدم او نمی گوید من تسلیم سلیمان شدم بلکه به همراه سلیمان نبی یا به عبارتی با راهنمایی نبی الهی تسلیم خداوند

یعنی به این درک ربوبیت الهی در نظام هستی را درک کند هم توحید را درک کرده و هم نبوت را وباالتر این که توانست 

 جهانیان است.جهان و خداوند پرورش دهنده که  می رسد

  باید عالی رسید درحالی که حرکت از کفر و رسیدن به مرز تسلیم از مرز کفر حرکت کرد و به سرعت به مراتب بلقیس

 پله پله باشد اما او یکدفعه به اوج قله ایمان نائل می شود.

   شاید همین تغییر داد وی را که به خود و خدای خود کرده،پذیرفت و راهش را سعادت ظلمهایاو برای رسیدن به قله

 موجب شد تا مشمول الطاف الهی قرار بگیرد.

  به زیبایی کریم از او در قرآن با این توضیحات شاید تا حدودی توانسته باشم مقام شامخ بلقیس را معرفی کنم که خداوند

ذکاوت و تیزهوشی و ن همه به نظر شما علت بیان ایاق واقعی یک انسان اندیشمند است.یاد می کند زیرا بلقیس مصد

کمال و به سرعت تسلیم مقام نبوت و ربوبیت الهی شدن چیست ؟آیا قرآن از انسانها تامل سریع به سوی حرکت درایت و

کسی که روزنه  *نتیجه مشخص است:؟به چه نتیجه ای می رسیمالهی را نخواسته است؟ با تامل در این داستان در کالم 
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روزانه ها را بسته مه که ههدایت می شود برخالف کسی گذاشته باشد به سرعت باقی خود ای به سوی نور در وجود 

او چرا قرآن کریم عالوه بر ستودن بلقیس در برابر حاکمیت .است نه اجباریدیگر این که هدایت شدن اختیاری است. *

رده و بطالن آن را به سرعت با آن مخالفت ک خداوندن که هرچه مخالف حکم خداوند باشد،مگر نه ایسکوت می کند؟

واهلل ال یستحیی من »وند از بیان سخن حق شرم نمی کند.خدا.که او با بندگانش تعارف ندارداظهار می دارد،

... برای همه قضاوت وداوری،وزارت و،مهر تائید خداوند در حاکمیتاین بیان دقیق و سکوت قرآن (آیا58احزاب/«)الحق

؟؟؟اگر کجامخصوصاً مسلمانان وما بشریت اسالم وکالم خداوند کجا و،که قرآن  "انسان های اهل فکر نمی باشد.واقعا

قارون که ،هاماند،نمرو، فرعونداستان مقایسه  "ا با هم مقایسه کنیم به چه نتیجه ای می رسیم؟مثالداستان های قرآن ر

نبوت را با ی را از زبان پیام آور می شنیدند،نوریعنی پیام الهنداشت ن هاآردند،تاثیری درانبیاء آنها را هدایت می ک هر چه

نامه فقط با قرائت بیند و نه می شنود و بلکه نامه حضرت را می خواند واما بلقیس نه می چشم می دیدند و پذیرا نبودند.

بیان کرده است مگر نه اینکه نامه رسول مکرم اسالم را هم تسلیم محض می شود.از طرفی تاریخ،داستان خسرو پرویزو

می اندیشیدند و می قرنها پیش باید می اندیشیدند ورا پاره کرد؟مسلمانان (وآلهصل اهلل علیه اسالم )خسروپرویزنامه پیامبر

بسیاری از عقب افتادگی ها یا خشک شده بود یا عقب افتادگی یشه به نتیجه رسیده بودند ریشه اگر با اندکه .اندیشیدند

هااست وچون هدفمند انسان چرا که اصل و اساس حرکت یک جامعه در گرو حرکتهای ها مجوز ریشه زدن نداشتند.

چرا در ایستاد و شد آن چه نباید می شد. هم از حرکتاجتماع از حرکت بازداشتند چرخهای پیشرفت نیمی ازانسانها را

کاش بلندای و ای الدین طوسی و...داشته باشیم؟ وچرا...؟ خواجه نصیراریخ اسالم ما فقط یک بوعلی سینا،فارابی،طول ت

انگونه که قرآن انسان ساز زن انسان ساز است هم»:پیشینیان ما هم شنیده شده بودکهگلوی (ازرهکالم امام خمینی)

 قرآن باال برد و باز هم آن ها که نمی توانند بفهمند ، نفهمیدند.عصر ما مقام زن را تا کنار شخصیت یگانه آن و«است.

 نتیجه گیری 

متفکری هر انسان این مقاله با هدف ارائه یک الگوی قرآنی در امر حاکمیت و بیان این که خداوند مهر تائید بر حکومت 

درایت این حاکم مورد مطالعه قرار داده تفکر و اخته و این داستان را از زاویهبه بررسی داستان بلقیس در سوره نمل پردزده است،

با اشتن یک حاکمیت وسیع و قدرتمند،معرفی می کند که عالوه بر دقرآن شخصیتی را در شرح و بیان حاکمیت بلقیس،است.

همه رای بلقیس رادر م نمی دهد.در عین حال صاحب نظران،و بدون رای آنها کاری انجاصاحب نظران بارگاهش اهل مشورت است 

حاکمان مرد برخالف این خانم دارای شخصیتی متفکرانه و بدیع است ی امور برتر از رای خود دانسته و او را تمجید می کنند.

شدند یا از خاندان جنگ با انبیا الهی می خشمگین شده و به سرعت وارد می رسید،به آنها قت پیام انبیاء وهر که داستانهای قرآن 

بلقیس وقتی متن نامه را می اما ، در بالی الهی گرفتار می گردیدندانبیاء پسران را کشته و دختران را به اسارت می بردند و در آخر 
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رسیده  اندیشه به درک متن نامهه دستش رسیده است یعنی  با تامل وگرامی از شخصی بزرگوار باظهار می کند که نامه ای خواند،

نتیجه آن که استفاده کرده ورا با قالوا بیان می نماید یعنی از فعل جمع مذکر  قرآن دیدگاه وزراءکند. و با وزرایش مشورت می

جنگ  آنها اظهار اقتدار کرده و قدرت حکومت بلقیس را بیان داشته و می گویند ما آماده ،مرد بوده اند  "وزرایش یا همگی یا اکثرا

آزمایش سلیمان می دهد که آن بدیعی جنگ را نازیبا معرفی کرده وپیشنهادنو و زیبااستداللهای منطقی ویم،اماایشان بامی ش

اگر پیامبر بود باید سخن پادشاه جبار است یا پیامبر الهی، اوبرنامه ریزی برایمان مشخص می شودکه با این است،با فرستادن هدایا،

جبار است باید برنامه دیگری را طراحی کرد.سلیمان هدایا را پس می فرستدوبلقیس به حضور سلیمان می  او را شنید اگر

اکنون و تسلیم شدم همان وقت که نامه رادیدم،آن جا با دیدن شکوه و عظمت حاکمیت سلیمان اظهار می دارد که من رسدودر

کرده و تسلیم امر الهی می غاثه تاه شرک به درگاه خداوند استسلیم پروردگاری می شوم که رب العالمین است  و به خاطر گن

ربوبیت الهی و هم قبول نبی الهی.درایت پذیرش من به همراه سلیمان تسلیم پروردگارم می شوم یعنی هم شودواظهار می دارد

ه این داستان الگویی امید آنکخود وقومش گردید.عامل هدایت دائره جنگ را مسدود کرد وشریف بودن یک حاکم وتفکر منطقی و

 ما. زمانهباشد برای حاکمان مقتدر 

 فهرست منابع

 قرآن کریم  – 9

 ه ق 9890،انتشارات دارالکتب العربی  ،الفاظ القرآنمعجم مفردات الراغب االصفهانی، -0

 ه ق 9833االسالمیه،الجزءالثانی،انتشارات المکتبه ،الکافی االصول منبن یعقوب، محمدابن جعفرالکلینی الرازی، -8

اسالمی ،دفترانتشارات 95و02،مترجم: سیدمحمدباقرهمدانی موسوی،جلدتفسیرالمیزان ترجمه،طباطبایی،سیدمحمدحسین -4

9835 

 9838،فرهنگی درسهایی از قرآن  ،انتشارات مرکز3،جلدنورتفسیرقرائتی،محسن، -5

  9854دارالکتب االسالمیه ،5–7،جلدقاموس قرآنعلی اکبر، قرشی،سید -4

 9840انتشارات دارالکتب االسالمیه ،95،جلدتفسیرنمونه،ناصرشیرازی ، مکارم -7

http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/

