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  چکیده

سـبأ هـیچ انتقـادی بـه      ۀبرخی محققان بر ایـن باورنـد کـه خداونـد در داسـتان ملکـ      
کـریم  رو حکمرانی وی مورد تأیید است؛ زیرا قرآنداری وی نکرده است؛ از این حکومت
دهـد. در مقابـل، برخـی دیگـر از     قل سخن یا رفتار منفی، بالفاصله تـذکر مـی  هنگام ن

محققان با وارد کردن اشکاالت متعددی از قبیل عدم استناد مسلمانان به این داسـتان،  
اخباری بودن لحن قرآن در نقل داستان و غیره، حکمرانی ملکه را مورد تأیید خداونـد  

ـ  ۀاین داستان و توسعاند. روشن شدن ابعاد مختلف ندانسته قرآنـی احکـام فقهـی     ۀادل
 -کند این داستان از این زوایـه مـورد بررسـی قـرار گیـرد. بررسـی تحلیلـی       ایجاب می

: نقل بـدون اعتـراض مطلبـی در    اوالًدهد انتقادی نظرات موافقان و مخالفان نشان می
رد نبودن بسـیاری  : با وجود واثانیاًتأیید آن باشد (وجود مقتضی)؛  ۀتواند نشان قرآن می

رغـم  رو علـی ها صحیح هستند (وجود مانع). از ایناز اشکاالت مخالفان، اما برخی از آن
  داری ملکه را مورد تأیید خداوند دانست.توان حکومتوجود مقتضی، نمی
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  مقدمه
تواننـد هماننـد   سیاسی اسالم این است که آیا زنان میهای مطرح در فقه یکی از پرسش

سـنت  مردان رهبری و مدیریت جامعه را بر عهده بگیرند؟ پاسخ تقریباً تمامی فقهاء اهـل 
اتفـاق نظـر   » مرد بودن حاکم«به این پرسش منفی است؛ زیرا تمامی آنان در مورد اعتبار 

 معاصـر  اندیشـمندان  از رخـی ب جـز به شیعه فقهای ۀعمد . همچنین)125 خیاط،(دارند 
ـ )189 بستان،(هستند  دیدگاه همین با موافق  ۀ. در مقابل، برخی از محققان معاصر با ارائ

شواهد و مدارکی از قرآن و روایات و زیر سؤال بردن تمامی مستندات دیدگاه مشهور بـر  
مـورد  این باورند که رهبری و مدیریت زنان بر جامعه نه تنها هـیچ مـانعی نـدارد، بلکـه     

 . یکـی از مسـتندات ایـن دیـدگاه    )348 پیرعلی،نعمتی: نکـ (تأیید دین اسالم نیز هست 
دهـد کـه   )؛ زیرا این داستان نشـان مـی  44-22سبأ در قرآن است (النمل:  ۀداستان ملک

 پیرعلـی، توانند به باالترین مناصب سیاسی دست پیدا کنند (نعمتیزنان واجد شرایط می
استدالل، مخالفان مدیریت زنـان بـر جامعـه هـم بـا       ۀستان به عرصبا ورود این دا). 348

  طرح اشکاالت متعددی چنین استداللی را زیر سؤال بردند. 
هـای ایـن داسـتان در    دهد با وجود روشن شدن بسیاری از جنبـه ها نشان میبررسی

 سـتان شود: اول: اسـتناد بـه ایـن دا   هایی مشاهده میحال کاستیآثار محققان، اما با این
: نجفـی،  نکــ  های مفصل فقهی گذشـته ( در کتاب، نه حتی در حد یک احتمال یا شبهه

/ 1: منتظـری،  نکــ  های فقهی معاصر (و نه در برخی کتاب )11/380قدامه، ؛ ابن14/ 40
رو هنوز نقاط قوت و ضعف استدالل به این داستان مطرح نشده است؛ از این) 335-337

سـبا بـا    ۀرفتارشناسـی ملکـ  «ای بـا محوریـت   البته در مقالـه  خوبی آشکار نشده است.به
، ضمن بررسی برخی از این نقاط ضعف و قـوت، در نهایـت چنـد نکتـه     »مردمان خویش

. ملکه نه تنها نقشـی در  2بردگی نگرفته بود؛ سبأ قوم خود را به ۀ. ملک1ثابت شده است: 
ــه   ــز ب ــه خــود نی ــت، بلک ــبأ نداش ــردم س ــاطر اثرخورشیدپرســتی م ــان خ ــذیری از آن پ

  . رفتار ملکه باعـث خـواری و ذلـت مـردم سـبأ نشـده بـود و        3خورشیدپرست شده بود؛ 
 کـرد  کارها با اطرافیـان خـود مشـورت مـی     . ملکه شخص مستبد و خودرأیی نبود و در4

عـد از         140پور، بهجت و قهفرخی(نادری ). اما روشـن اسـت کـه ایـن مقالـه فقـط یـک بُ
دوم: بررسی قرار داده و هنوز ابعاد دیگری باقی مانـده اسـت.   داری ملکه را مورد حکومت

انـد و ایـن   هـا و مقـاالت مختلـف پراکنـده    خصوص مخالفان در کتـاب نظرات محققان به
شود، انسان نتواند به تحلیل جامعی در این زمینه برسد. بایـد توجـه   پراکندگی باعث می
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تقـاد نسـبت بـه زمامـداری ملکـه      داشت که قسمتی از استدالل موافقان منوط به نبود ان
است (در ادامه خواهد آمد)، اگر در دالیل مخالفان حتی یک دلیل محکم وجـود داشـته   

آوری و بررسـی ایـن   رو جمـع رود؛ از ایـن باشد، پایه و اساس استدالل موافقان از بین می
ان، ادله ضروری خواهد بود. سومین کاستی نیز آن است که با وجود اشکاالت زیاد مخالفـ 

  اند.هنوز اشکاالت دیگری هم وجود دارد که مطرح نشده
ها، این نوشـتار در صـدد آن اسـت کـه ضـمن      بر همین اساس برای رفع این کاستی

ـ  ۀآوری و بررسی تحلیلی همـ جمع موافقـان و مخالفـان، نقـاط قـوت و ضـعف ایـن        ۀادل
کـریم را کشـف   سبأ توسـط قـرآن   ۀداری ملکها و در نهایت تأیید یا رد حکومتاستدالل

ـ        موافقـان، مقتضـی تأییـد     ۀکند. برای رسیدن بـه ایـن هـدف، ابتـدا ضـمن بررسـی ادل
ـ     کـریم بررسـی مـی   داری ملکه توسط قرآن حکومت  ۀشـود. در ادامـه ضـمن بررسـی ادل

مخالفان، وجود موانع استدالل نیز بررسی خواهد شد. بدیهی است که اگر در انتها ثابـت  
کـریم  ستان موجود و مانع هم مفقود است، بدون شک قرآنشود مقتضی تأیید در این دا

  صورت چنین داللتی نخواهد داشت. داری ملکه را تأیید کرده است؛ در غیر اینحکومت
  

  کریمسبأ توسط قرآن ۀداری ملکموافقان تأیید حکومت ۀادل بررسی. 1
 ایچهره ترسیم با ههمرا قرآن، در داستان این انتقاد بدون گاه استدالل موافقان نقلتکیه
کریم این ملکـه را بـه عنـوان زنـی اندیشـمند،      قرآنسبأ است. از نظر آنان  ۀملک از مثبت

کند که زمامداری کشور خـویش را بـه عهـده داشـته و در     محتاط و هوشمند معرفی می
رغـم تمایـل مـردان حکـومتی بـه مبـارزه بـا آن حضـرت بـا          مواجهه با سلیمان(ع) علی

شـود. از  کند که در انتهاء به ایمان و فـالح او منجـر مـی   ای عمل مینهگواندیشمندی به
عنـوان یـک حـاکم همـراه بـا      سبأ به ۀدیدگاه این گروه سکوت قرآن در نقل سلوک ملک

، حاکی از تأییـد  )120 هللا،فضل ؛348 پیری، نعمتی(وجود تأیید برخی از رفتارهای وی 
سـبأ و قـوم او انتقـاد کـرده      ۀموضع از ملکخداوند در چند داری وی است. البته حکومت

 دینی ملکه و قوم او است نه به حکومت وی.است، اما این نقدها فقط متوجه بی
  توان در قالب یک قیاس تنظیم کرد:استدالل موافقان را می ۀخالصبررسی: 

سبأ نسبت بـه حاکمیـت وی هـیچ انتقـادی نکـرده       ۀصغری: خداوند در داستان ملک
داری او. های موجود نسبت به خورشیدپرستی ملکه اسـت، نـه بـه حکومـت    است و انتقاد

  عالوه بر این صفات مثبت زیادی نیز از وی نقل شده است. 
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دهـد. از  کریم هنگام بیان سخن یا رفتار ناصحیح افراد، بالفاصله تذکر میکبری: قرآن
  توسط خداوند است. رو نقل یک سخن یا رفتار بدون ابراز انتقاد، حاکی از تأیید آن این

  سبأ مورد تأیید خداوند است. ۀداری ملکنتیجه: حکومت
بررسی کامل صغرای این استدالل منوط به بررسی دالیل مخالفان است. اگر در ایـن  

اند، این صغری ثابت نخواهد شد، اما اگر ایـن  آنان غیرقابل خدشه ۀقسمت ثابت شود ادل
نمل اعتراضی نسـبت   ۀادعا کرد که خداوند در سورتوان ادله فاقد شواهد کافی بودند، می

در این داستان در یک موضع به شدت از ملکـه و قـوم وی   البته رانی ملکه ندارد. به حکم
داری ملکه نیست؛ زیرا هدهد طور قطع این انتقاد ناظر به حکومتانتقاد شده است، اما به

 یخداوند یبرا چرا«ظهار داشت: گزارش خود پیرامون اوضاع قوم سبأ چنین ا ۀبعد از ارائ
 را آنچـه  و سـازد خارج می است، را پنهان زمین و هاآسمان در آنچه که کنند ینم سجده
). روشن است که این فقـرات، فقـط   26-25(النمل: » داند؟... یم کنید،می آشکار و پنهان

داری تدر مقام انتقاد از خورشیدپرستی آنان است و حاوی هیچ انتقادی نسبت به حکوم
تـاریکی بـرای    ۀتوانـد نقطـ  خورشیدپرسـتی ملکـه هـم نمـی    ملکه نیست. از طرف دیگر 

شخصیت وی باشد؛ زیرا وی در اثر زندگی در محیط همراه با کفر و عـدم دسترسـی بـه    
). در 133-132پور، بهجت و قهفرخینادری(حقیقت به این سمت گرایش پیدا کرده بود 

مشورت بـودن  )، اهل29تی مثل مودب بودن (النمل: عین حال خداوند صفات بارز و مثب
  کند.) را هم برای وی نقل می44پذیر بودن (النمل: )، حق32(النمل: 

از نظر برخی مفسران و محققـان روش قـرآن   در مورد کبرای این استدالل هم باید گفت: 
دهـد. از   يبالفاصله تـذکر مـ   در هنگام نقل سخن یا رفتار منفی و ناصحیح این است کهکریم 
 ونـد کریم بدون ابراز انتقاد حـاکي از تأییـد خدا  رو نقل سخن یا عملکردي از افراد در قرآناین
تـوان  این دیدگاه را در میان برخی کتب فقهی نیز می. )42 حجتي، ؛2/106  طباطبایي،( است

س(ع) عنوان مثال برخی فقها برای اثبات مشروعیت قرعه، به داستان حضرت یـون پیدا کرد. به
) اسـتناد  141در کشتی و انتخاب ایشان برای انداخته شدن در دریا توسـط قرعـه (الصـافات:    

). از نظر برخی فقها داللت سکوت خداوند بـر  51، یشیرازی؛ حسین1/59اند (بجنوردی، کرده
قدری واضح است که اشکاالت مطرح با توجه به آن قابـل دفـع هسـتند.    امضای این جریان به

  کند:خوبی این ادعا را ثابت میصل این سخن بهاشاره به ا
[استدالل بـه داسـتان یـونس(ع) بـرای اثبـات مشـروعیت        گاهی بر استدالل مذکور
کند که در [فقط] داستانی را نقل می کریمه ۀ) آیالفشود: قرعه] دو اشکال وارد می

نچـه  زمان گذشته اتفاق افتاده و مشتمل بر قرعه است و ایـن داللتـی بـر امضـای آ    
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[و]  [...] از سکوت اتفاق افتاده، در آن شریعت ندارد، چه برسد در شریعت ما. جواب:
) حکـم مـذکور شـاید    بآیـد.  [ی آن] به دست مـی  سرزنش نکردن این فعل، امضا

مختص به شریعت سابق باشد و دلیلی بر امضای آن در شریعت مـا نیسـت. جـواب:    
حکم شریعت سـابق و عـدم نسـخ آن    توان به استصحاب  عالوه بر داللت سکوت، می

  ).2/14تمسک کرد (ایروانی، 
کـه هرگـاه کسـي در مقابـل      مبنای داللت سکوت خداوند بر تأیید در این نکته است

امام معصوم(ع) عملي انجام دهد یا سخني بگوید و معصوم(ع) آن عمل را ببیند و یـا آن  
داشـته   خطـای وی را صورت  آگاه نمودن فرد در یسخن را بشنود و در عین اینکه توانای

 ۀ، اما نسبت به آن عمل اعتراض نکند، این سـکوت نشـان  )مثالً در حال تقیه نباشد(باشد 
تایید و رضایت معصوم از آن عمل یا سخن است. این روش امام(ع) کـه از آن بـا عنـوان    

گـردد؛ زیـرا   شود، باعث حجیت و قابل استناد بودن آن فعل یا سخن مـي  ییاد م» تقریر«
از منکـر، بـر    یمعروف و نه بود، بر اساس امر به  گر آن عمل یا سخن از نظر شرع اشتباه ا

طریـق  بر همـین اسـاس بـه   ). 3/58  (مظفر، معصوم(ع) واجب بود که به آن اعتراض کند
کـریم نقـل شـود و    توان ادعا کرد که اگر سخن یا عملکردي از افـرادي در قـرآن  اولي مي

 خـدا از «تأییـد آن اسـت؛ زیـرا     ۀد، این سکوت خداونـد نشـان  خداوند به آن اعتراضي نکن
و از طـرف دیگـر مـانعي مثـل تقیـه در مـورد        )53(االحزاب:  »کند یحق شرم نم ]بیان[

 شـود یافـت مـي  نیز  عقال ۀدر سیراین شیوه  ۀاز طرف دیگر خمیر مایخداوند معنا ندارد. 
ـ   12/90 (حسین،  دون نقـد و اعتـراض نقـل    )؛ زیرا در این سیره وقتی کسـی چیـزی را ب

گیرند، مگـر اینکـه خـالف آن ثابـت     تأیید آن در نظر می ۀکند، همین نقل را به منزل می
 ،خداوند در بسیاري از آیات بعد از نقل سـخن یـا عملکـرد گروهـي     شود. برهمین اساس

عنوان مثال، یهودیان بر این بـاور بودنـد کـه    بهبالفاصله اعتراض خود را بیان کرده است. 
 ۀ). خداوند بالفاصله بعد از نقل ایـن عبـارت بـا جملـ    64(النساء: »  دست خدا بسته است«
سـازد. همـین روش در آیـات    آنان را روشـن مـی   ۀبطالن گفت...» هایشان بسته باددست«

  ).181عمران: ؛ آل119، 116؛ البقره: 26شود (االنبیاء: دیگری مشاهده می
شـیعه و  فقهـاي   ود کـه براسـاس نظـر   در اینجا ممکن است ایـن اشـکال مطـرح شـ    

تواند کاشف از قصد و رضـا  مناسب، نمي ايسکوت محض بدون همراهي قرینهسنت،  اهل
نجفـي،   ؛11/165 ،حلـي ( کـرد توان هـیچ مـدلولي را اسـتنباط    نمي ،لذا از سکوت ؛باشد
جزئیـات یـک مـاجرا نیسـت،      ۀ). از طرف دیگر قرآن کریم در صـدد بیـان همـ   30/247

اي خاطر دالیلی مثل نبودن در مقـام بیـان، نکتـه   ممکن است در برخي مواقع بهبنابراین 
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هاي غیرمعصوم را بدون نقد بیـان کنـد. بخصـوص بـه     از سخن یا رفتار انسان حغیرصحی
که در صـدد بیـان سـخنان و افعـال کـافران اسـت، الزم نیسـت        رسد در مواردينظر می

رو سکوت خداوند، در نقـل سـخنان یـا    از این پیوسته کارهاي آنان را مورد نقد قرار دهد.
دیگـري وجـود    ۀها را در بر ندارد، مگر اینکـه قرینـ  هاي غیرمعصوم تأیید آنرفتار انسان
هـاي عـادي و غیرمعصـوم در برخـورد بـا یـک       سکوت انسـان  :اوالً: جواب. داشته باشد

ي از موضوع، همیشه حاکي از رضایت آنان نیست؛ زیـرا ممکـن اسـت ایـن سـکوت ناشـ      
خجالت، ترس، رعایت مصلحتي دیگر و غیره باشد، اما روشن است که این دلیل در مورد 

مجـرد سـکوت از   «هیچ وجه جاري نیست. بر همین اسـاس  خداي عزیز، قادر و حکیم به
ای تصریح با سخن گفتن است (مگر قرینـه  ۀکسي که عصمت براي او ثابت شده، به منزل

تقریر پیامبراکرم(ص)، جزء شرع و قانون ایشـان محسـوب   همین خاطر در کار باشد) و به
شـود،  نطقش قرار داده نمي ۀشود....؛ اما غیرمعصوم اصل آن است که سکوتش به منزلمي

بین بیـان یـک    :اًیثان ؛)2/282(عبدالمنعم، » مگر اینکه قرائن بر رضایت وي داللت کنند
ها تفاوت بسیاری است. ت آنمطلب باطل و بیان یک مطلب صحیح بدون اشاره به جزئیا

های مختلف یک کند جنبههنگام نقل یک مطلب صحیح، در مقام بیان نبودن اقتضاء می
موضوع صحیح رها شود و فقط به یک جنبه پرداخته شود، تا ضمن بیـان مطلـب مـورد    
نظر، کالم هم از اصل مقصود خود دور نشود. اما در مورد نقل یک مطلب باطل در قـرآن  

رو کریم ناقل خود خداوند اسـت؛ از ایـن  ن به همین شکل رفتار کرد؛ زیرا در قرآنتوانمی
که امکان اعتراض بر آن نیسـت، را  توانست بدون هیچ مانعي، موضوعات مورد انتقاديمي

 ۀروزمـر  ۀطوری که در سیرصورت خیلي خالصه بر آن اعتراض کند؛ هماننقل نکند یا به
را قبـول  کنـد، اگـر در واقـع آن   ردی مطلبـی را نقـل مـی   شود، وقتی فمردم مشاهده می

صددرصـد  «گویـد:  کند و مثالً مینداشته باشد، حداقل با یک اشاره نظر خود را اعالم می
این مطلب را قبول ندارم، اما اکنون فقط به قسـمتی از آن کـه صـحیح اسـت، اسـتدالل      

اصل مقصـود، مطلـب باطـل    بدیهی است که با این روش عالوه بر دور نشدن از ». کنممی
  هم تأیید نخواهد شد.

در مقام بیان اسـت یـا اهمـال و اجمـال، اصـل       م: هر گاه شک شود که آیا متکلثالثاً
)، مگر اینکـه خـالف   2/692عقالئي حاکم آن است که وي در مقام بیان است (سبحانی، 

ـ   د در مقـام  آن ثابت شود. براین اساس در برخورد با آیات قرآن اصل این است کـه خداون
-اي در کار باشد. بنابراین با وجود این اصل، اگر خداوند جملهبیان است، مگر آنکه قرینه
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اي را نقل کند و در واقع بر آن انتقادي وارد باشد، اما با این حال بـا سـکوت از کنـار آن    
بگذرد، این در حقیقت گمراه کردن بندگان است و خداوند از این صفت مبرا است و اگـر  

  گونه سخن گفتن شایسته نیست.هم گمراه نشود، این کسی
رسد که هر جمله یا رفتاري گذشته، به نظر می ۀبنابراین با توجه به مجموع چند نکت

کار، کافر و غیره در قرآن نقل شود، امـا خـدا بـر آن اعتراضـي نکنـد،      از افراد عادي، گنه
الل موافقان قابل اثبات است. کبرای مورد استد ،بر همین اساسحاکي از تأیید آن است. 

صـورت ضـمنی مـورد تأییـد     دهد این کبرا بههای مخالفان نیز نشان میبررسی استدالل
دنبال اثبات مواردی از کلیت این کبرا، بهجای وارد کردن اشکال بهآنان نیز هست؛ زیرا به

جـا بـه   نقض صغرا هستند. البته ممکن است اصرار داشته باشدکه سکوت خداوند در همه
معناي تأیید نیست، بلکه در هر موردی باید جداگانه مـورد بررسـی قـرار گیـرد؛ در ایـن      

  دار خواهد شد.صورت کلّیت این کبری و جایگاه آن در این استدالل خدشه
  

  کریمسبأ توسط قرآن ۀداری ملکمخالفان تأیید حکومت ۀادل بررسی. 2
سـبأ را   ۀداری ملکـ رند که خداوند حکومتگروهی از محققان با طرح اشکاالتی بر این باو

  شود:تأیید نکرده است. در این قسمت مهمترین این اشکاالت بررسی می
  

  نمل ۀ. مکی بودن سور1. 2
نزول  زماندر  ). از طرف دیگر7/327، 1372(طبرسی،  است ینمل مک ۀسوربدون شک 
 در صـدد بیـان  ات آیـ این تشکیل نداده بود تا  یحکومتهنوز  )ص(رسول خدا این سوره،

توجـه دادن مـردم بـه     بـرای  یآیـات مکـ   طـورکلی بـه  .آن باشد احکامحکومت و  ۀشیو
در حقیقـت   است. بوده )ص(و پذیرش دعوت پیامبراکرم ی، ترس از عذاب الهییکتاپرست

فـراوان و   امکانـات بـا وجـود    یک زنتواند حامل این پیام باشد که  یسبا م ۀداستان ملک
رو نقـل ایـن داسـتان    ). ایـن 50 زاده،حکـیم ( شـد  الهـی  پیـامبر  متسلیاقتدار و عظمت، 

  تواند حاکی از تأیید حکومت ملکه باشد. نمی
های داللت ۀکریم الزم است به همبرای آگاهی از معانی و مقاصد آیات قرآن بررسی:

). در داللـت اشـاره معنـای    248دیگران،  و کالم از جمله داللت اشاره توجه شود (بابایی
ن به الزم ن یا بیّ معنای اعمِ) یک متن که از جهت عرفی مقصود گوینده نیسـت، از  (غیربیّ

-کـریم، بـه  ). البته در خصوص آیات قرآن1/118شود (مظفر، یک یا چند کالم کشف می
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طور قطع ایـن لـوازم از ابتـدای امـر     خاطر آگاهی خداوند از تمامی لوازم عبارات قرآن، به
رسـد  نظـر مـی  ). با توجه به این توضیحات به248دیگران،  و یمورد نظر بوده است (بابای

کـریم در  داری ملکه، هم از نوع داللت اشاره باشد؛ زیرا اشاره شد که قـرآن تأیید حکومت
رو سـکوت خداونـد   دهـد؛ از ایـن  هنگام نقل سخن یا کاری اشتباه، بالفاصـله تـذکر مـی   

طور کریم این داستان را بهن، ظاهراً قرآنمعنای تأیید است. از طرف دیگر از نظر موافقا به
 ۀسبأ نقل کرده است. بنابراین الزم ۀمفصل و بدون هیچ انتقادی نسبت به حکمرانی ملک

را تأییـد  این دو مقدمه آن است که خداوند نسبت به حاکمیت ملکه انتقادی نـدارد و آن 
دیگـر آنکـه    ۀیسـت. نکتـ  رو این دلیل به تنهایی برای اثبات مدعا کـافی ن کند؛ از اینمی
 ۀطـور کامـل بـرای همـ    محض نزول یک سوره، الزم نیست تمام لوازم و جوانب آن بـه  به

این لـوازم از همـان    ۀعنوان هنجار رفتاری عرضه شود؛ زیرا التزام به هممردم تبیین و به
ابتدای امر با توجه به گسترده و عمیق بودن معارف قرآنی، امری بسـیار مشـکل و حتـی    

ای را نـازل کنـد تـا در    خواهد بود. بر همین اساس اشکالی ندارد که خداوند سوره محال
ابتدا، مردم به یکتاپرستی ترغیب شوند و در ادامه بـا کشـف لـوازم آن داسـتان قواعـد و      

  های رفتاری جدیدی بر اساس آن عرضه شود.قالب
  

  داری. عدم تناسب بین روحیات زنان و حکومت2. 2
تواند مـورد تأییـد خداونـد    سبأ نمی ۀاسب حکم و موضوع حکومت ملکتن ۀاساس قاعدبر

ای است و با وضع روحی و جسمی زنان سـازگار نیسـت.   باشد؛ زیرا حکومت، امر پیچیده
 اند:محققان برای اثبات این ناسازگاری به موارد ذیل استناد کرده

  
  . تعجب هدهد از ریاست یک زن بر قوم سبأ1. 2. 2

 و ایـن داسـتان   ی زیادی وجـود دارد هاگرچه در جنس زنان شایستگيسران ااز نظر برخی مف
حـال   بـا ایـن   امـا برخوردار بـود،   یا العادهاز فهم و درایت فوق أسب ۀدهد که ملک ینشان م هم

ـ  « تعجب کرد و گفت: حکومت یک زن بر مردم سبأهدهد از  هـا حکمـران   را بـر آن  یمـن زن
). برخی از فقهای معاصر نیز ضـمن پـذیرش ایـن    15/447  (مکارم شیرازی و همکاران،» دیدم

  ).  1/145اند (اشتهاردی، سبأ را مورد تأیید خداوند ندانسته ۀداری ملکاشکال، حکومت
این استدالل بر سه مقدمـه اسـتوار اسـت: اول: هدهـد از حکمرانـی ملکـه        بررسی:

بـر عـدم تأییـد    تعجب کرد؛ دوم: این واکنش هدهد معتبر است؛ سوم: تعجب هدهد دال 
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ـي «تـوان بـه عبـارت    مـی اول  ۀحکمرانی ملکه است. برای اثبات مقدمـ  نِّ ـدتُّ  إِ جَ ـرَأَ  وَ  ۀامْ
هُمْ لِکُ جَد«)، در گزارش وی استناد کرد. در این عبارت 23(النمل: » تَمْ جزء افعالی است » وَ

هـد.  دعنوان دو مفعول خـود نصـب مـی   ها را بهشود و آنکه بر سر مبتدا و خبر وارد می
رَأَ«بنابراین  هُمْ«در واقع مبتدا و » ۀامْ لِکُ خبر آن بـوده اسـت. از طـرف دیگـر اصـل در      » تَمْ

را مجاز نکره آوردن آن» بیان تعجب«ای مانند مبتدا بر معرفه بودن است، مگر اینکه نکته
رَ«کند، مثل:  ت ۀبَقَ لَّمَ بـود،  ). در این آیه اگر تعجب هدهد مطـرح ن 2/470 هشام، (ابن» تَکَ

هُم«جای آن عبارتی مثل به جَدتُ رَأَ وَ هُمْ امْ لِکُ   شد.آورده می» ۀتَمْ
به گزارش هدهد اشـاره کـرد؛ زیـرا ایـن گـزارش      توان دوم نیز می ۀبرای اثبات مقدم

دهد این پرنده از هوش و درک بسیاری برخوردار بوده است؛ زیـرا وی روابـط و   نشان می
ملکـه بـا تخـت)،     ۀا قوم خـودش)، ملکیـت (رابطـ   ملکه ب ۀمفاهیمی مثل حاکمیت (رابط

خـوبی درک کـرده   سجده، تزیین شیطان، بازماندن از راه خدا، هدایت نشدن و غیره را به
). این در حالی است که ایـن مفـاهیم جـزء معقـوالت ثـانی فلسـفی       24-23بود (النمل: 

 ؛ زیـرا )1/9 ،سـینا ابـن  ؛3/132 کنـد (فـارابی،  هـا را انتـزاع مـی   هستند و ذهن انسان آن
 روي بـر  افتـادن  فقـط  بلکـه  نـدارد،  وجود »سجده« نام به چیزي خارج در مثال عنوان به

 رفتـار  این بر را »سجده« مثل با تحلیل خود عنواني که است ذهن این و دارد وجود خاک
داستان نشـان   ۀگذارد. از طرف دیگر سکوت خداوند در هنگام نقل این گزارش و اداممي
رو واکـنش او در برابـر   اهدات و درک وی مطابق با واقع بوده است؛ از ایندهد که مشمی

تعجب هدهد نشـان   سبأ معتبر و قابل استناد خواهد بود. بر همین اساس ۀحاکمیت ملک
  ندارد. یسازگار زنان یو جسم یحکومت با وضع روح دهد کهمی

: اوالًو اسـت؛ زیـرا   راما با وجود این توضیحات، این استدالل با دو ضعف اساسی روبـه 
جَد«داری ملکه قابل اثبات نیست؛ زیرا تعجب هدهد از حکومت زمانی جزء افعال قلوب » وَ

 العلمَ وجدتُ«باشد، مثل » علم پیدا کردن«معنای آید که بهاست و بر سر مبتدا و خبر می
ر هـم  ، اما اگر به معنای یافتن حسی باشد، یک مفعولی است و بر سر مبتـدا و خبـ  »نافعاً

). از طرف 177 عصفور،ابن ؛1/136 (سیوطی،» فوجدته کتابي فقدت«شود، مثل وارد نمی
جَدتُّ«دیگر ظاهر  دهد که این فعل به معنای یافتن حسی مورد بحث نشان می ۀدر آی» وَ

هدهد یعنی دیدن با چشم بوده اسـت، نـه علـم پیـدا کـردن و یـافتن عقلـی و معنـوی؛         
هُ«همین خاطر  به لِکُ رَأَ«صفت » مْتَمْ همچنـین از  ». وجـد «خواهد بود نـه مفعـول دوم   » ۀامْ

: بـر فـرض   ثانیـاً شـود؛  لحن و سیاق جمالت این پرنده نیز چنین تعجبی برداشت نمـی 
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تواند دلیلی بر مذمت یا حرمت آن باشد؛ اثبات تعجب هدهد، صرف تعجب از چیزی نمی
داری زنان یا عدم آشنایی او بـا  حکومت ۀخاطر عدم سابقزیرا امکان دارد تعجب هدهد به

  این موضوع بوده باشد.
  
  سلیمان(ع)سبأ با تهدیدات حضرت ۀ. برخورد عاطفی ملک2. 2. 2

سلیمان(ع) به ملکه رسـید، آشـفته شـد، از خـود     حضرت ۀاز نگاه برخی محققان، وقتی نام
شـی از  با آن حضرت در میدان جنگ ترسید و اضطراب نا ۀضعف نفس نشان داد، از مواجه

: اوالًبـود کـه    دست دادن حکومت و عزتش سراسر وجود وی را فرا گرفـت. ایـن در حـالی   
اطرافیان وی اعالم کردند که هم دارای قوت و شجاعت هستند و هم برای جنگ و دفـاع از  

: شأن هر حاکمی این است که نسبت به حکومـت خـود   ثانیاًحاکمیت ملکه آمادگی دارند؛ 
جای جهاد، همانند ضـعیفان بـه مکـر و    داشته باشد. اما ملکه بهو حفظ آن غیرت و حرص 

حیله از طریق مال روی آورد تا بلکه خود و حکومتش سالم بمانند. ضـمن اینکـه ملکـه در    
مواجه شدن با تخت خود دچار وحشتی شد که در شناسـایی تخـت خـود شـک کـرد و از      

کـه  نحویش را فرا گرفت، بهدیدن حکومت سلیمان(ع) دچار چنان اعجابی شد که تمام قلب
 ۀدر مقابل آن حضرت خاضع شد و دعوتش را پذیرفت. شأن ملکه در این داستان شأن همـ 

شـوند (درویـش،   ها متـأثر مـی  ها از آنعاطفه در مواجه با پدیده ۀخاطر قوزنان است که به
  تواند مورد تأیید قرآن باشد.داری وی نمیرو حکومت)؛ از این17- 17/16

  این دیدگاه از چند جهت قابل تأمل است: بررسی:
نفـس نشـان داد و   . براساس این دیدگاه ملکه در هنگام دریافت نامه از خود ضـعف 1

رسد هیچ شاهدی بـرای اثبـات ایـن نکتـه وجـود نداشـته       دچار آشفتگی شد. به نظر می
هـا را از  : ملکه با اطرافیان خود کامالً مؤدب و متعارف صـحبت کـرد و آن  اوالًباشد؛ زیرا 

» اسـت   شـده  افکنـده  مـن  یسـو  بـه  یپرارزش ینامه! سران یا«محتوای نامه آگاه کرد: 
 در شـما  آنکـه  از پـیش  گاههیچ من زیرا دهید؛ نظر کارم در مرا سران! یا«)؛ 29(النمل: 

 ۀبـا نامـ   : در مواجهـه ثانیاً). 32(النمل: »  ام نبوده یکار ۀدهندفیصله یابید حضور من نزد
از آن یـاد کـرد   » کتـابٌ کـریمً  «(ع)، بدون هیچ توهینی با عنوان محترمـی مثـل   سلیمان
آمیـز اسـتفاده   توانست از کلمات تـوهین راحتی می). این در حالی است که به30(النمل: 

کند یا با نامه برخورد تندی مثل پاره کردن و لگدمال کردن داشته باشد؛ زیـرا نـه تنهـا    
توانسـت وی را بـرای   عاملی مثل تهدید شدن حکومت میهیچ مانعی در بین نبود، بلکه 
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جـا بـرای بـروز آن    گونه اعمال تحریک کند. اگر ملکه آشفته شده بود، بهتـرین انجام این
  همین نقطه بود.

شأن هر حاکمی این است که نسبت «. این مطلب امر مسلم و قابل دفاعی است که 2
امـا آیـا حفـظ حکومـت و      »به حکومت خود و حفـظ آن غیـرت و حـرص داشـته باشـد     

کـار دیگـری نـدارد؟    جنگ است و هـیچ راه  ۀورزی نسبت به حفظ آن فقط در سای غیرت
جـانی و مـالی را    ۀکار از راهی انجام شود که کمتـرین هزینـ  کند اینعقل سالم حکم می

داشته باشد. شاید روی آوردن ملکه به فرستادن هدیه در همین راسـتا بـوده باشـد و بـا     
  توان روش ملکه را ناپسند ارزیابی کرد.احتمال نمیوجود این 

 فـراوان  یجنگـ  قـدرت  و یکـاف  ینیـرو  یدارا مـا « ۀ. اطرافیان ملکه با اظهـار جملـ  3
)، آمـادگی خـود را بـرای جنـگ اعـالم      33(النمـل:   »توست با ینهای تصمیم اما هستیم،

تـوجهی  ایـن بـی  کردند، اما ملکه به نظر آنان توجهی نکرد. براساس تحلیل مورد بحـث،  
شود. حال سؤال این است اگـر ملکـه بـه نظـر آنـان      ضعفی برای ملکه محسوب می ۀنقط

ل از جـن و انـس و   کرد و وارد جنگ میتوجه می شد، آیا توانایی مقابله با لشکری متشکّ
) را داشتند و آیا غیر شکست چیز دیگری در انتظار آنان بـود؟ و آیـا   18پرندگان (النمل: 

  ضعف محسوب کرد؟ ۀتوجهی را نقطتوان این بیدر این صورت باز می
شـد کـه در   از نظر این تحلیل ملکه در مواجهه با تخت خود دچار چنان وحشـتی  . 4

تمام قلـبش را فـرا گرفـت    (ع) شناسایی تخت خود شک کرد و عظمت حکومت سلیمان
طـور  بـه  کـریم نحوی که در مقابل آن حضرت خاضع شد و دعوتش را پـذیرفت. قـرآن  به

را در  عامـل ملکـه  سـه  مقابل این دیدگاه را نشان دهد؛ زیرا در این موقعیـت   ۀدقیق نقط
از فاصله زیـاد مکـاني    حاضر شدن تخت )الفکرد: شناسایی تخت خود دچار مشکل می

 ۀنحـو  )ج؛ )41: نمـل (ع) (الناشناس شدن آن به دستور سـلیمان  )ب؛ در کمترین مدت
اول به ذهن ملکـه القـاء    ۀال در وهلؤ. این س)42: نمل(ال »عرْشُک هکَذَاأَ«ال ؤپرسیدن س

(صـابونی،   شبیه آن باشدطور یقینی تخت تو نیست، بلکه احتمال دارد کرد که این بهمی
اثبـات   یـا  نفـي وی در جواب به که  پرسیده شد ایگونهبه سؤالعبارت دیگر . به)2/376

شباهت بین این تخت با تخت خودش اشاره کند و ذهنش به سمت نفی یا اثبات وجـود  
انداز مواجه شد. اما ملکـه  ال غلطؤرو ملکه در این مرحله با یک سخود تخت نرود. از این

ـوَ « ۀال مبهم، با جملؤالعاده و سخارق ۀمواجهه با این پدید در هُ هُ نَّ أَ بـه   )،42: نمـل (ال »کَ
و در عـین  » این همان تخت من اسـت «طور صریح نگفت: بهترین شیوه پاسخ داد؛ زیرا به
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بیان یا ناشی از اسـتواری   ۀرا رد نکرد. این شیو» این تخت او نباشد«حال این احتمال که 
طور قطع نظر نـداد و یـا اینکـه چـون بـا      د؛ زیرا در مورد یک امر محتمل بهخرد ملکه بو

ال ؤال دچار دودلی شده بود، بـا ایـن جـواب کـار را بـرای طراحـان سـ       ؤپرسیده شدن س
. بنابراین ملکه با این بیان چنان دو پهلـو سـخن گفـت کـه     )3/311 (نسفی، مشتبه کرد

با رخدادهای شگرف و ناگهانی  ۀو در مواجهگویی اافزون بر فهم عمیق او، زیرکی و بدیهه
  ).  6/175 ،ریکثابن( کردرا آشکار 

  
  داری برای زنان حاکم. پیامدهای ناگوار حکومت3. 2. 2

سـبأ و اثبـات جـواز     ۀتوان با تأیید حکومـت ملکـ  نظران چگونه میدر نگاه برخی صاحب
  حکومت برای زنان،

هـا، درد و  ها، بحرانشکالت، دشواریترین گل زیبای آفرینش را درگیر مروح لطیف
کـه  داری سـاخت؟ چنـان  های حکومـت ها و خارها و خواریها، شکست و ناکامیرنج
کند (النمـل:  سبأ به بخشی از این پیامدهای ناگوار اشاره می ۀکریم از زبان ملکقرآن

که زن در سمت رهبری باشد و مورد هجوم بیگانگان واقع شـود،  )، آری، هنگامی34
   ).4/253(نکونام، » هایی خواهد شدطور قهری درگیر چنین ناهنجاریهب
رسد این استدالل حداقل از سه جهـت دارای اشـکال باشـد؛ زیـرا     نظر میبه بررسی:

یـا  » گـل زیبـای آفـرینش   «: استفاده از کلمات دارای بار عاطفی مثبت یا منفی مثـل  اوالً
ناسبی نیست؛ زیرا احتمال دارد با درگیـر  م ۀدر هنگام استدالل شیو» هاخارها و خواری«

سـبأ، مطلبـی    ۀداستان ملک: ثانیاًشدن احساسات، عقل نتواند مسیر صحیح را پیدا کند؛ 
دهد اگر زنی هوشمند و با کند؛ زیرا این داستان نشان میخالف این استدالل را ثابت می

هـیچ گزنـدی بـه     هـا نها و بحرامشکالت، دشواریدرایت در رأس امور باشد، نه تنها در 
ی هـا رسد، بلکه مردمان سرزمین وی هم مشکالت را بدون پرداخـت هزینـه  خودش نمی

 باید نگاه داستان این به توجه با رسدسر خواهند گذاشت. حتی به نظر میسنگین، پشت
زنـان، صـفات مشـابه در     ۀشود و حداقل برای همـ  بازخوانی زنان روحیات و شخصیت به

هـای  هـا آسـیب  د؛ زیرا اگرچه برخی و حتـی بسـیاری از زنـان در جنـگ    نظر گرفته نشو
هـای بعـدی آن   توانند با درایت از جنـگ و آسـیب  بینند، اما برخی از آنان میفراوانی می

تواننـد  : موافقان تأیید حکومت ملکه در برابر این اسـتدالل مـی  ثالثاًکنند؛ جلوگیری می
هـا از خصوصـیات   عنوان خـالق انسـان  وند بهاین سؤال را مطرح کنند که بدون شک خدا

روحی و جسمی زن به خوبی آگاه است؛ اگر زمامداری ملکه به ضـرر خـودش یـا مـردم     
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رو بـا نبـود   سرزمینش بود، چرا خداوند هیچ اعتراضی به این مسئله نکرده اسـت؛ از ایـن  
  انتقاد خداوند این استدالل به تنهایی ناتمام خواهد بود. 

  
  گذاریقانون در نادر موارد به جهتو .  عدم3. 2

ای مثبـت  چهـره  أ،سـب  ۀملکـ نمـل بـرای    ۀدر نگاه برخی محققان اگرچه خداوند در سور
نادر و کمیـاب از زنـان اسـت و رفتـار و خصوصـیات افـراد        یا نمونهترسیم کرده، اما وی 

أییـد  طور کامل مـورد تأییـد قـرار گیـرد؛ زیـرا در صـورت ت      بهتواند  یو نادر نم یاستثنای
رو )؛ از ایـن 51 زاده،(حکـیم  قرار گیرد ی مثل جواز حکومت زنانمنشا قانون عامتواند  می

  داری ملکه را نتیجه گرفت.  نباید از نقل این داستان، تأیید حکومت
  این استدالل از دو جهت قابل تأمل است: بررسی:

ـ  ۀکه بتوانند همانند ملک. براساس این استدالل تعداد زنانی1 ا هـوش و درایـت   سبأ ب
رسد این گـزاره یـک ادعـای بـدون     نظر میوافر کشوری را اداره کنند، بسیار کم است. به

دلیل باشد؛ زیرا هیچ دلیلی برای اثبات آن ارائه نشده است. از طرف دیگر موافقان تأییـد  
سیاسـت نـاچیز    ۀتوانند ادعا کنند که تاکنون حضور زنان در عرصسبأ می ۀحکومت ملک

شد، شـاید عکـس ایـن    ت. اگر مجال کافی به زنان باهوش در این زمینه داده میبوده اس
  شد.گزاره ثابت می

هـر حـال ایـن    نادر و استثنائی از زنان باشد، اما بـه  ۀسبأ نمون ۀملک. بر فرض اینکه 2
عنوان مثال) در هر رو اگر (بهداری وی را ثابت کند؛ از اینحکومت ۀتواند شیوداستان می

تـوان جـواز   سبأ پیدا شود، با تکیـه بـر ایـن داسـتان مـی      ۀها یک زن همانند ملکقرن تن
    حاکمیت وی را ثابت کرد.

  
  سبأ ۀ. اخباری بودن لحن قرآن در نقل داستان ملک4. 2

های مثبت عقلی و مـدیریتی  کریم برخی ویژگیبراساس باور بعضی محققان اگرچه قرآن
آیات قرآن در مـورد اصـل حاکمیـت و زمامـداری     سبأ ثابت کرده، اما لحن  ۀرا برای ملک

خبار و حکایت است نـه تأییـد و تجـویز (بسـتان،      رو ایـن  از ایـن  ).293-292وی، لحن اِ
  تواند تأییدی بر حاکمیت وی باشد.داستان نمی
بیت(ع) باشد؛ زیرا در رسد این استدالل مخالف سیره و روش اهلبه نظر می بررسی:

انـد، بـا   کریم تمسـک کـرده  های قرآنای اثبات حکمی به داستانموارد زیادی ائمه(ع) بر
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برای اثبـات  (ع) رضا عنوان مثال، امامها حکایت و اخبار بوده است. بهآن ۀاینکه لحن هم
) و امام 139-2/138یوسف(ع) (صدوق، جواز پذیرش ولیعهدی مأمون به داستان حضرت

انتخاب یونس(ع) توسط قرعـه بـرای   صادق(ع) برای اثبات برخی احکام فقهی به داستان 
). در موارد دیگری 7/158 اند (کلینی، ) استناد کرده141انداخته شدن در دریا (الصافات: 

). در ایـن روایـات   172-1/171 ،1403گونه است (طبرسی، بیت(ع) همیناهل ۀهم شیو
خبار آمـده،  ائمه(ع) برای اثبات جواز یک عمل به فعل یکی از انبیاء که در قرآن با لحن  اِ

  اند. استناد کرده
  

  .  عدم استناد مسلمان به این داستان 5. 2
(ص) با ورود به مدینه، حکومت اسالمی تشـکیل دادنـد. اگـر ایـن داسـتان       اسالم پیامبر

چرا زنان مسلمان صدر اسالم [با استناد به داستان «داللتی بر تأیید حکومت ملکه داشت 
برای تصدی مناصب سیاسی صورت ندادنـد و اگـر ایـن    شده در مکه]، هیچ کوششی نازل

امر به دلیل ناآگـاهی آنـان نسـبت بـه حقـوق خـود بـوده، چـرا پیـامبرگرامی و امامـان           
حاکمیـت سیاسـی هـیچ     ۀبخشی و کشـاندن آنـان بـه عرصـ    معصوم(ع) در جهت آگاهی

اسـتان  ). به عبارت دیگر از عدم استناد مسلمان بـه ایـن د  189(بستان،  » اقدامی نکردند
  را به دست آورد.توان عدم تأیید آنمی

وقوع یک امر در خارج غیر از جواز آن است؛ ممکـن اسـت برخـی کارهـای      بررسی:
 نظـر  خاطر موانعی مثل فراهم نبودن زمینه یا مصالحی مهمتـر، از انجـام آن صـرف   مجاز، به

 خـاطر  (ع) بهرضا امامشود. شاهد این ادعا اینکه براساس روایت مورد اشاره در قسمت قبل، 
عمل خود به رفتار آن حضرت اسـتناد   صحتبرای اثبات  ،(ع)وسفتشابه موقعیتی خود و ی

 انـد  نداشـته نبـود ایـن تشـابه چنـین اسـتنادی       خـاطر  ائمه(ع) بهکه سایر کردند؛ در حالی
). حال تصور شود که این تشابه موقعیتی برای امـام رضـا(ع) هـم بـه     129قهفرخی، (نادری
هـای باطـل   آمد، در این صورت آیا داللت رفتار یوسف(ع) بر همکاری با حکومتمیوجود ن

 اسـتناد مسـلمانان بـه ایـن داسـتان      عدم رو ازرفت؟ از اینخاطر مصالحی نیز از بین میبه
  کرد. ثابت را تأیید حکمرانی ملکه صورت منطقی عدمبه توان نمی

  
  ملکه  سلیمان(ع) برای نابود کردن حکومت  ۀ. حمل6. 2

نظامی کرد (النمـل:   ۀملکه، وی را به حمل ۀسلیمان(ع) بعد از مواجه شدن با هدیحضرت
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توان برداشت کرد که سـلیمان(ع) در صـدد نـابود کـردن حکومـت      ). از این رفتار می38
حضرت در صدد چنـین کـاری   ملکه برآمد. اگر حکومت وی مورد رضایت خداوند بود، آن

 ).170، مازندرانیآمد (سیفیبرنمی
رسد و آن اینکه برای بررسی این دیدگاه طرح یک سؤال ضروری به نظر می بررسی:

بر فرض تسلیم نشدن ملکه، چرا سلیمان(ع) قصد داشـت حکومـت وی را از بـین ببـرد؟     
روای چون خورشیدپرست بودند یا چون تسلیم حضرت نشدند یـا چـون یـک زن فرمـان    

سـلیمان(ع) بـه حکومـت ملکـه، عـدم       ۀاز حمل توانآنان بود؟ روشن است که زمانی می
خاطر زن بـودن حـاکم   داری او را استخراج کرد که ثابت شود این حمله بهتأیید حکومت

حاکمیت وی بوده است، نه دالیل دیگر. ایـن در حـالی اسـت کـه از سـیاق       ۀسبأ یا شیو
نـع هـدایت   سلیمان(ع) برای از بین بـردن موا  ۀآید که هدف حملحاکم بر داستان بر می

 کـرده  عطـا  زیـادی  معنوی و مادی های نعمت حضرت آن به قوم بوده است؛ زیرا خداوند
 کشورگشـایی،  تهدید این از حضرت آن هدف طور قطعبه ،)36النمل:  ؛39-35ص: (بود 
 سـبأ  سـرزمین  کردن ناامن خود، برتر قدرت اثبات سبأ، مردم گرفتن برده و کردن اذیت

 در طور کامـل به ایشان پیامبری شخصیت با اهداف این اینکه ضمن. نبود مادی مسائل یا
 ایـن  و آن پـذیرش  و اندیشه یک به شدن مجذوب یعنی ایمان دیگر طرف از. است تضاد

 را فکـر  آن بایـد  انسـان  عقـل  کـه  اسـت  علمی آن اول رکن: دارد رکن دو شدن مجذوب
 پیـدا  گـرایش  آن رفطـ  به باید انسان دل که است احساساتی ۀجنب دیگر رکن و بپذیرد
 ۀجنبـ  نه و آن فکری ۀجنب نه نیست، زور قلمرو در ها این از کدامهیچ دیگر طرف از. کند

. آورد پدید اجبار با را عقیده توان نمی از نظر عقلی بنابراین). 77مطهری، (آن  احساساتی
 ردنکـ  موحـد  بالـذات  و اوالً تهدیـد  ایـن  از(ع)  سلیمان هدف که گفت توان می رو این از

بر همین اساس با توجه به این توضیحات و فضای حاکم بـر کـل داسـتان بـه      .نبود ملکه
سلیمان(ع)، رفع موانع هـدایت آنـان بـوده     ۀرسد تنها دلیل قابل قبول برای حملنظر می

  خاطر زن بودن او.، نه نابودی حکومت ملکه یا به)125-123قهفرخی، نادری(است 
  

  رشیدپرست برای مسلمانان. عدم حجیت عمل قوم خو7. 2
از همـه   یا به این دلیـل بـود کـه او   را پذیرفتند  یزن یحکمران ی مثل سبأ،پرستخورشیدقوم  اگر

توانـد   ینمرو عمل آنان از این بود؛ برده ارث به پدرش از را سلطنت تخت اینکه یاهوشمندتر بود 
 .اثبات شود ملکه داریتأیید حکومتتا ) 10/185آلوسی، ( مسلمانان باشد یبرا یحجت
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اگر هنگام بررسی یک فکر یا رفتار، بـر اسـاس خاسـتگاه جغرافیـایی آن یـا       بررسی:
یـا  » منشـأ  ۀمغالطـ «شـود، در منطـق از آن بـا    شخص پدیدآورنـده یـا مـروِّج آن داوری    

فالن شیء خوب اسـت  «شود: این مغالطه گفته می ۀشود. درشکل سادیاد می» خاستگاه«
». را مطرح کرده اسـت فالن چیز بد است؛ چون فالنی آن«یا » ه استچون از فالن جا آمد

، در صحت و بطالن آن مـؤثر  »منشأ یک عقیده و رأی«شود که در این مغالطه وانمود می
هر عقیده و رأیی تنها بر دلیل و برهان خود اسـتوار اسـت و   «که است. این در حالی است

). بـراین اسـاس   202(خندان، » آن ندارد ضعف و قوتِ منشأ آن هیچ تأثیری در مقبولیت
صرف انجام عملی توسط قوم خورشیدپرستی مثل سبأ دلیلی بر باطل بـودن آن نیسـت،   

اعمال یک گروه کـافر   ۀمگر اینکه دلیل دیگری اقامه شود؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که هم
  یا خورشیدپرست باطل است.

 
  . باطل بودن حکومت سبأ8. 2

ـیْطانُ أَعْمـالَهُمْ    وَجَدْ« ۀبر طبق آی ـمُ الشَّ تُها وقَوْمَها یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ ا للهِ وزَیَّنَ لَهُ
)، سلوک و روش ملکه و قـوم وی از جملـه   24(النمل: » فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَهُمْ الیَهْتَدُونَ

هللا بـوده اسـت   بیلداری آنان ناشی از تزیین شیطان و عدول از حق و انحراف از سحکومت
  کریم باشد.تواند مورد تأیید قرآنرو چنین حکومتی نمیاز این ).171مازندرانی، (سیفی

نِ السَّبِیلِ« ۀدر این آیه دو فقر بررسی: هُمْ عَ ونَ« و» فَصَدَّ هْتَدُ هُمْ الیَ  ۀمترتب بر فقـر » فَ
هُمْ« هُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَ نَ لَ یَّ ین فقـره، رکـن اصـلی ایـن اسـتدالل      رو همـ هستند؛ از این» زَ

هُمْ« ۀاست. در این فقره، کلم تواند رفتارهای زیادی از مـردم سـبأ   جمع است و می» أَعْمالَ
رو گویا این اشکال بـا تکیـه بـر همـین     داری آنان را در بر بگیرد؛ از ایناز جمله حکومت

تواند ثابـت کنـد   نمی حال این لفظمذکور را استخراج کرده است؛ اما با این ۀکلمه، نتیج
سبأ هم ناشی از تزیین شیطان بوده است؛ زیرا اسم جمع فقط زمـانی   ۀداری ملکحکومت

البتـه اگـر دلیـل دیگـری      ).1/123باشد (مظفـر،  » ال«همراه با رساند که عمومیت را می
داری خورشیدپرسـتان ناشـی از اعتقـاد آنـان بـه      حکومـت  ۀثابت کنـد کـه نـوع و شـیو    

اشد، این استدالل قابل قبول بود، اما در ظاهر چنین دلیلی وجود ندارد. خورشیدپرستی ب
داری ملکه امری محتمل اسـت، امـا از   بنابراین اگرچه از نظر ثبوتی، باطل بودن حکومت

رسـد  نظر مـی . بر همین اساس بهای به نفع آن وجود نداردنظر اثباتی دلیل قابل مالحظه
داری. اعمالشان از جملـه حکومـت   ۀاست، نه هم قدر متقین مذمت خورشیدپرستی آنان
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توان مشاهده کـرد؛ زیـرا در مـورد نمـرود     شاهد این مطلب را در آیات دیگر قرآن نیز می
 از«) و در مـورد قـارون عبـارت    258(البقـره:  »  بـود  داده حکومـت  او بـه  خداونـد «تعبیر 

کـار رفتـه اسـت.    ) بـه 76(القصـص:  » ... دادیـم  او بـه  انـدازه  آن ثروت و مال یها گنجینه
براساس این تعابیر، حکومت نمرود و اموال قارون توسط خداوند به آنان داده شـده بـود،   

که در مورد بطالن منش این دو فرد هیچ شکی وجود ندارد. این در حالی است کـه  حالی
تـرین رفتـار ملکـه یعنـی خورشیدپرسـتی وی نیـز       شود کـه در منفـی  در ادامه ثابت می

خاطر اثرپذیری از قوم خودش بوده، مثبتی پیدا کرد؛ زیرا این منش وی به ۀقطتوان ن می
محض آشـکار شـدن حـق، همـراه سـلیمان(ع)      رو بهخاطر خباثت شخصیتی؛ از ایننه به

  تسلیم پروردگار شد.
  

  سبأ بعد از ایمان آوردن وی ۀ. معلوم نبودن سرانجام حکومت ملک9. 2
سـبأ پـس از ایمـان آوردن بـه      ۀد کـه حاکمیـت ملکـ   شچنانچه از نظر تاریخی ثابت می
بــه وزارت و معاونــت خــویش یافــت یــا آن حضــرت وی را ســلیمان(ع) نیــز تــداوم مــی

، تأیید حکمرانی ملکه پذیرفتنی بود، ولی با توجه به فقدان مـدرکی معتبـر در   گزید میبر
وجـود   توان موافقت قرآن را با زمامـداری ملکـه نتیجـه گرفـت؛ چـون     این خصوص، نمی

دسـت سـلیمان(ع)   پس از ایمان آوردنـش زمـام حکومـت را بـه     همین احتمال که ملکه
؛ همچنـین:  293-292سـازد (بسـتان،   اعتبـار مـی  سپرده باشـد، اسـتدالل مزبـور را بـی    

  ).53 زاده،؛ حکیم171مازندرانی، ص سیفی
تـی  رسد این استدالل از قوت چندانی برخـوردار نیسـت؛ زیـرا وق   به نظر می بررسی:

کند، اما در هنگام نقل ها به موارد باطل اعتراض میثابت شود خداوند هنگام نقل داستان
طــور طبیعــی سـبأ نــدارد، بـه   ۀایـن داســتان هـیچ انتقــادی نسـبت بــه حاکمیـت ملکــ    

شود، بخصوص در این مورد که استصحاب هم مؤید خوبی بـر  داری وی تأیید می حکومت
 دسـت  و صرف احتمـال سـپرده شـدن زمـام امـور بـه      رتداوم حاکمیت ملکه است. از این

تواند مـانع مهمـی در ایـن بحـث باشـد؛ زیـرا       سلیمان(ع)، بعد از اسالم آوردن ملکه نمی
حکومت ملکه بر سبأ عالوه بر یقینی بودن، از نگاه موافقان مورد اعتراض خداوند هم قرار 

ین دیگری است و صـرف  نگرفته است. بدیهی است برای باطل کردن این یقین نیاز به یق
اعتبار کند. حتی اگر نقل معتبری هـم ثابـت کنـد    تواند این یقین را بییک احتمال، نمی

که سلیمان(ع)، بعد از اسالم آوردن ملکـه، وی را از حکومـت سـبأ عـزل کـرد یـا ملکـه        



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و پنجم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  220

تواند مانع تأیید حاکمیـت ملکـه   حکومت را به آن حضرت سپرد، این نقل تنها زمانی می
 ۀناصـحیح ادار  ۀطور دقیق ثابت کند، علت این تغییر، زن بودن ملکه یـا شـیو  به باشد که

تـر بـرای   سبأ بوده است، نه چیز دیگری؛ زیرا احتماالت دیگری مثل وجود فـردی صـالح  
  این سرزمین و غیره هم وجود دارد. ۀادار
  
  سبأ نسبت به امور دیني   ۀقید بودن ملکبي . 10. 2

بـرای   ،سـلیمان(ع) عریان نمودن ساق پا در حضـور حضـرت   براساس نظر برخی محققان
از حـدود شـرعی    ملکـه بـودن   دورگر نشان )،44ن (النمل: از خیس شدن دام جلوگیری

بـا چنـین رفتـار غیرقابـل      شخصیت اینتوان اذعان کرد که حکومت رو نمیاز این ؛است
  .)226پورفر، اشد (نقیمورد قبول خداوند ب دفاعی

ـهِ  « ۀتحقیقات انجام شده آیراساس ب بررسی: ونِ اللَّ ـن دُ عْبُدُ مِ ت تَّ نَ هَا مَا کاَ ـ  وَصَدَّ نهَّ  اإِ
ین رِ وْمٍ کَافِ ن قَ تْ مِ نَ خـاطر  فقط بهکند که خورشیدپرستی ملکه، ) ثابت می43(النمل: »  کاَ

براین اسـاس خداونـد در ایـن آیـه     ؛ اش بوده نه خباثت باطنياثرپذیري از محیط زندگي
کند و علت خورشیدپرسـتی وی را بـه عوامـل    ا متوجه شخصیت ملکه نمیهیچ مذمتی ر

خود توبـه   ۀمحض روشن شدن اشتباهات، ملکه از گذشتدهد. البته بهمحیطی نسبت می
خداونـد   است کهاین در حالی .)44وجه در صدد توجیه آن بر نیامد (النمل: هیچکرد و به

را مـورد توجـه قـرار داده و بـا عنـاوینی       طور دقیق شخصیت ویدر بیان رفتار فرعون به
ـ  ، مسـرف )12: نمـل (ال چون فاسـق   مفسـد  ،)46 :منـون ؤم(ال جـو ، برتـری )31: دخان(ال

  نـادری ( یـاد کـرده اسـت   از وی  )،75: ؛ یـونس 54: نفـال الا( مجـرم  ظالم و )4: قصص(ال
در  کـه هـم   فـردی از  ،رو انجام این قبیل کارهااز این .)133-132پور، قهفرخی و بهجت

گـر  نمایاننباید محیط کفر رشد کرده و هم به دستورات دیني دسترسي نداشته است، را 
  محسوب کرد.عمدی وی قیدی بی

  
  سبأ ۀ. مفسد بودن ملک11. 2

وكَ «سلیمان(ع) و مشورت با اطرافیان اظهار داشت:  ۀسبأ بعد از دریافت نام ۀملک لُ نَّ الْمُ إِ
یَ رْ واْ قَ لُ خَ ا دَ و ۀإِذَ زَّأَفْسَدُ واْ أَعِ لُ عَ جَ هَا أَذِلَّ ۀهَا وَ لِ هْ ـون  ۀأَ لُ عَ الِکَ یَفْ ). براسـاس  34(النمـل:  » وَکَذَ

سبأ  ۀاز جمله ملک پادشاهان ۀهم ۀبرنامجزء » ذلیل ساختن عزیزان« و »فسادا« این جمله
  ای مورد تأیید خداوند نخواهد بود.است؛ پس حکومتی با چنین رویه
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و«در این آیه  بررسی: لُ آمده و عمومیت را » ال«جمعی است که همراه با  ۀکلم» كَالْمُ
گیـرد   خاطر عام بودنش ملکه را هم دربرمیرو این آیه به)؛ ازاین1/123رساند (مظفر، می

 و »فسادا«رو و دلیلی هم بر خروج ملکه از تحت عمومیت آن در ظاهر وجود ندارد؛ از این
توان پیـدا کـرد. بـرهمین اسـاس چنـین      یهم م ملکه ۀرا در روی» ذلیل ساختن عزیزان«

کنـد کـه   کریم با صراحت بیان میتواند مورد تأیید خداوند باشد؛ زیرا قرآنحکومتی نمی
  ). 77؛ القصص: 205را دوست را ندارد (البقره: » مفسدان«و » فساد«خداوند 

ـ  ا قرآنـی الزم نخواهـد بـود؛ زیـر     ۀبدیهی است با توجه به این اشکال بررسی سایر ادل
صورت مستقیم ناظر به رو سایر ادله بهنمل آمده است؛ از این ۀداستان ملکه فقط در سور

این داستان نیستند. برهمین اساس اگر دلیلی حاکی از نفی جواز حکومـت زنـان باشـد،    
بدون شک هماهنگ با این داسـتان خواهنـد بـود و اگـر حـاکی از جـواز باشـد، داللتـی         

  داشت.مستقل از این داستان خواهد 
  

  گیرینتیجه
  در این نوشتار ثابت شد:

سبأ نـدارد   ۀداری ملککریم اعتراضی نسبت به حکومتاز نظر برخی محققان قرآن. 1
داری وی مورد رو حکومتو اگر انتقادی هست نسبت به خورشیدپرستی وی است؛ از این

 تأیید خداوند است.
ملکه را مورد تأییـد خداونـد    داریبرخی دیگر با وارد کردن اشکاالت ذیل حکومت. 2
-نمل، عدم تناسب بین روحیات زنان با پیامـدهای حکومـت   ۀدانند: مکی بودن سورنمی

گذاری، اخباری بودن لحن قرآن در نقل داستان، قانون در نادر موارد به توجه داری، عدم
سلیمان(ع) برای نابود کردن حکومت ملکه، عدم حجت عمل قـوم خورشیدپرسـت    ۀحمل
برای مسلمانان، باطل بودن حکومت سبأ، معلوم نبودن سرانجام حکومت ملکـه بعـد   سبأ 

سبأ نسـبت   ۀقید بودن ملکاز ایمان آوردن وی، عدم استناد مسلمانان به این داستان، بی
 به امور دینی و مفسد بودن ملکه.

دهند، سـکوت خداونـد در هنگـام نقـل رفتـار یـا       های انجام شده نشان میبررسی. 3
را دارد. از طرف دیگر بسیاری از اشکاالت مخالفان وارد نیسـتند  ی اقتضای تأیید آنسخن

 داری ملکه را ثابت کننـد، امـا بـا ایـن    توانند اعتراض خداوند به حکومتو به تنهایی نمی
رو با وجـود  حال اشکال مفسد بودن ملکه در هنگام فتح سرزمینی قابل رفع نیست؛ ازاین

 سبأ را مورد تأیید قرآن دانست.  ۀداری ملکومتتوان حکاین مانع نمی
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