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چکیده
یکــی از وقایــع نقــل شــده در قــرآن کریــم ،داســتان حضــرت ســلیمان؟ع؟ و ملکــه ســبأ در ســورۀ
نمــل اســت .مفســران و محققــان ضمــن تفســیر آیــات مربــوط بــه ایــن داســتان ،بــا ارائــۀ نــکات
ارزنــده ،تــا حــدود زیــادی ابعــاد آن را روشــن کردهانــد؛ امــا بااینحــال همچنــان دو کاســتی
مشــاهده میشــود :اول :هنــوز ابعــادی از ایــن ماجــرا ناشــناخته مانــده اســت؛ دوم :بــدون توجــه
کافــی بــه نتایــج کاربــردی ایــن داســتان ،فقــط بــه تفســیر آیــات پرداختهانــد؛ ازایـنرو ایــن نوشــتار
ی بــرای رســیدن بــه اهدافــی ماننــد روشــن ســاختن برخــی
بــا بهکارگیــری روشــی توصیفی-تحلیلـ 
از زوایــای کشــف نشــده داســتان و ایجــاد ربــط منطقــی بیــن تمــام اجــزاء آن ،بررســی و پاسـخگویی
بــه شــبهههای مطــرح شــده پیرامــون جهــاد ابتدایــی ،دیــدگاه قــرآن کریــم بــه شــخصیت زن و
غیــره ،اثبــات قــدرت مدیریتــی انبیــاء در دعــوت انســانهای مســتعد بــه توحیــد ،توســعه ادلــه
قرآنــی پیرامــون مســائلی مثــل جهــاد ابتدایــی ،حکومــت زنــان و ارزیابــی پــارهای از روایــات موجــود
پیرامــون شــخصیت زن درصــدد تحلیــل همــه جانبــه داســتان ســلیمان؟ع؟ و ملکــه ســبأ اســت.
تحلیــل ایــن داســتان نشــان میدهــد ،حضــرت ســلیمان؟ع؟ در دو اقــدام ابتدایــی خــود بــا
بــه چالشکشــیدن حکومــت ملکــه ســبأ موانــع دعــوت آنــان بــه توحیــد را ازبیــن بــرد و در دو اقــدام
آخــر بــا ارائــه معجــزه و اســتدالل ،زمینــه را بــرای ایمــان آوردن ملکــه فراهــم کــرد؛ بررســی رفتــار
ملکــه ســبأ نیــز نشــان میدهــد ،وی دارای شــخصیتی مــودب ،اهــل مشــورت ،عاقبتاندیــش،
 .1دانشآموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم و استادیار گروه معارف دانشگاه شهرکرد؛
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حقپذیــر ،تیزبیــن و غیــره اســت؛ از ایــن تحلیلهــا میتــوان در جهــت اثبــات جهــاد ابتدایــی،
بررســی جــواز حکومــت زنــان ،کشــف نــگاه قــرآن کریــم نســبت بــه شــخصیت زن ،بررســی میــزان
داللــت احادیــث ثابــت کننــده نقــص بــرای زنــان ماننــد عــدم جــواز مشــورت بــا آنــان و همچنیــن
جــواب دادن بــه شــبههها بهــره گرفــت.
واژگان کلیــدی :ســلیمان؟ع؟ ،ملکــه ســبأ ،ســوره نمــل ،جهــاد ابتدایــی ،مدیریــت حکومتــی،
حکومــت زنــان ،شــخصیت زن ،قــرآن کریــم
مقدمه
یکــی از وقایــع نقــل شــده در قــرآن کریــم ،داســتان حضــرت ســلیمان؟ع؟ و ملکــه ســبأ اســت؛ ایــن
داســتان بهصــورت مفصــل و یکپارچــه در ســوره نمــل مطــرح شــده اســت؛ ازایـنرو اغلــب تفاســیر
بهخصــوص تفاســیر بــا گرایــش اجتماعــی بــه تحلیــل ایــن داســتان پرداختــه و نــکات ارزنــدهای
ارائــه کردهانــد ،امــا بااینحــال کاســتیهایی مشــاهده میشــود:
ً
 .1بیــن بعضــی از اجــزاء ایــن داســتان تقریبــا در هیــچ تفســیری بهصــورت منطقــی و منســجم
ارتبــاط برقــرار نشــده اســت؛ بهعنــوان مثــال توجیــه قابــل توجهــی بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن
ناشــناسکردن تخــت و ورود ملکــه بــه قصــر بلوریــن ارائــه نشــده اســت.
 .2شــیوه حضــرت ســلیمان؟ع؟ در دعــوت ملکــه ســبأ بــه توحیــد شــیوهای منحصرب هفــرد
در قــرآن اســت کــه هیــچ پیامبــری از آن اســتفاده نکــرده اســت؛ امــا در هیــچ تفســیری ایــن شــیوه
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مــورد تجزیــه و تحلیــل دقیــق قرارنگرفتــه اســت.
 .3بررســی مســئله جــواز جهــاد ابتدایــی و پاســخ دادن بــه شــبهههای مطــرح شــده در ایــن
زمینــه بــا تکیــه بــر ایــن داســتان؛ متاســفانه هیــچ کتــاب یــا مقالـهای بــا بهرهگیــری از ایــن داســتان
کــه بــه بررســی ایــن مســئله پرداختــه باشــد ،یافــت نشــد.
 .4نحــوۀ تعامــل حاکــم بــا افــراد تحــت حکومــت خــود کــه تاکنــون بهصــورت مســتقل در
نوشــته یــا مقالــهای مــورد بررســی قــرار نگرفتــه و فقــط در برخــی تفاســیر بهصــورت پراکنــده و
ناقــص بــه نکاتــی از آن اشــاره شــده اســت.
 .5بررســی دیــدگاه اســام بــه شــخصیت زن باتکیــهبــر شــخصیت ملکــه ســبأ؛ البتــه بهصــورت
پرا کنــده در آثــار محققــان از ایــن داســتان اســتفاده شــده اســت؛ امــا درعینحــال ایــن اســتفاده
بهصــورت جامــع و در برخــی مواقــع عمیــق نیســت.
 .6بررســی روایــات موجــود پیرامــون شــخصیت زن از قبیــل «هــن ناقصــات العقــول» و
ارزیابــی آنهــا بــا عرضــه بــه ایــن داســتان؛ هرچنــد بهصــورت پراکنــده از ایــن داســتان در ایــن

زمینــه اســتفاده شــده اســت ،امــا درعینحــال بهصــورت جامــع نیســت.
 .7بررســی میــزان داللــت ایــن داســتان بــر جــواز حکومــت زنــان؛ بــرای نخســتین بــار موافقــان
حکومــت زنــان بــر جامعــه ایــن داســتان را بــه حــوزه اســتدالل در ایــن زمینــه وارد و از آن بــرای
اثبــات جــواز ایــن حکــم اســتفاده کردنــد؛ بــا ورود ایــن داســتان بــه عرصــه اســتدال لها ،مخالفــان
حکــم مذکــور بــا طــرح اشــکاالت زیــادی داللــت ایــن داســتان را بــر ایــن مطلــب نپذیرفتنــد؛ امــا چــون
ســابقه اســتدالل بــه ایــن داســتان چنــدان طوالنــی نیســت ،بهنظــر میرســد موضــع هــر دو طــرف
نیازمنــد بررســی جــدی اســت تــا بتــوان قضاوتــی جامــع دربــاره ایــن مســأله ارائــه داد؛ ایــن بررســی تــا
کنــون در جایــی ارائــه نشــده اســت.
در ایــن نوشــتار ضمــن بهرهگیــری از تالشهــای پــرارزش گذشــتگان ،تــاش شــده بــا ارائــه
تحلیلــی دقیــق از ایــن داســتان ،گامــی نــو در ارائــه نــکات جدیــد و تکمیــل تحقیقــات گذشــتگان
ـشرو گزارشــی کوتــاه از پایاننامــه یــاد شــده
در زمینههــای مــورد اشــاره برداشــته شــود؛ نوشــتار پیـ ِ
بــا راهنمایــی حجتاالســام و المســلمین اســتاد ســید علیرضــا (ابوالقاســم) حســینی و مشــاوره

حجتاالســام و المســلمین اســتاد حســین جــوان آراســته اســت کــه بــرای مقطــع ســطح چهــار حــوزه
علمیــه قــم نگاشــته شــده و در تیــر مــاه  1394بــا داوری حجتاالســام و المســلمین دکتــر ناصــر
 .1گزارش ساختار
ایــن پایاننامــه بهدنبــال جــواب دادن بــه یــک ســوال بــود« :چگونــه میتــوان بــه تحلیلــی
اجتهــادی از داســتان حضــرت ســلیمان؟ع؟ و ملکــه ســبأ دســت یافــت»؟ بــرای جــواب دادن بــه
ایــن ســوال بــا توجــه بــه دو شــخصیت اصلــی ایــن داســتان دو ســوال دیگــر مطــرح شــد :ســوال
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رفیعــی و محمدتقــی دیــاری بیدگلــی ،موفــق بــه دفــاع و کســب نمــره عالــی گردیــده اســت

فرعــی اول :بــا توجــه بــه چــه مولفههایــی میتــوان عملکــرد حضــرت ســلیمان؟ع؟ در داســتان
مذکــور را بهصــورت اجتهــادی تحلیــل کــرد؟ بــه ایــن ســوال در ضمــن ســه ســوال دیگــر در بخــش
اول پایاننامــه جــواب داده شــد« :تعامــل حضــرت ســلیمان؟ع؟ بــا افــراد تحــت حکومــت خــود
چگونــه بــود؟»؛ «حضــرت ســلیمان؟ع؟ بــا اســتفاده از چــه شــیوهای ملکــه ســبأ را بــه توحیــد دعــوت
کــرد؟» و «نتایــج کاربــردی تحلیــل اجتهــادی عملکــرد حضــرت ســلیمان؟ع؟ در داســتان مذکــور
چیســت؟»
ســوال فرعــی دوم :بــا توجــه بــه چــه مؤلفههایــی میتــوان عملکــرد ملکــه ســبأ در داســتان
مذکــور را بهصــورت اجتهــادی تحلیــل کــرد؟ بــه ایــن ســوال در ضمــن ســه ســوال دیگــر در بخــش
دوم پایاننامــه پاســخ داده شــد« :تحلیــل نحــوه تعامــل ملکــه ســبأ بــا افــراد تحــت حکومــت خــود
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چــه نکاتــی را آشــکار میکنــد؟»؛ «تحلیــل عملکــرد ملکــه ســبأ در برابــر حضــرت ســلیمان؟ع؟ چــه
شــخصیتی از وی ترســیم میکنــد؟» و «نتایــج کاربــردی تحلیــل اجتهــادی عملکــرد ملکــه ســبأ در
داســتان مذکــور چیســت؟»
ایــن پایاننامــه در نهایــت بــا بهرهگیــری از  274کتــاب و مقالــه در  179صفحــه (بــا احتســاب
نتیجهگیــری و کتابنامــه) ســامان یافــت.
 .2گزارش محتوا
ایــن پایاننامــه در دو بخــش تنظیــم شــده اســت .در بخــش اول بــه «تحلیــل اجتهــادی عملکــرد
حضــرت ســلیمان؟ع؟» و در بخــش دوم بــه « تحلیــل اجتهــادی عملکــرد ملکــه ســبأ» میپــردازد.
 .2.1گزیده بخش اول :تحلیل اجتهادی عملکرد حضرت سلیمان؟ع؟
این بخش شامل چندین فصل است که مهمترین مباحث مطرح شده در آن عبارتند از:
 .2.1.1تحلیل برخورد حضرت سلیمان؟ع؟ با هدهد

براســاس آیــات ســوره نمــل حضــرت ســلیمان؟ع؟ در مقابــل غیبــت کوتاهمــدت هدهــد ســه
وضعیــت مشــخص کــرد :عــذاب شــدید ،ذبــح یــا ارائــه دلیلــی روشــن بــرای توجیــه غیبــت .تأملــی
کوتــاه در ایــن برخــورد ایــن ســوال را مطــرح میکنــد کــه :چــرا بایــد پیامبــری ماننــد ســلیمان؟ع؟
بــا یــک پرنــده بهخاطــر غیبتــی کوتــاه چنیــن برخــوردی داشــته باشــد؟ بررسـیها نشــان میدهــد
جــواب دقیقــی بــرای ایــن ســوال در تفاســیر ارائــه نشــده اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه پاســخ
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نــدادن بــه ایــن ســوال میتوانــد زمینهســاز متهــم کــردن آن حضــرت بــه خشــونت طلبــی و نقــض
حقــوق حیوانــات باشــد.
تحلیــل ایــن برخــورد بــا درنظــر گرفتــن «چهــار قاعــده عقالئــی» نشــان میدهــد رفتــار
ً
ســلیمان؟ع؟ بــا هدهــد کامــا حکمیانــه و عقالئــی اســت؛ ایــن قواعــد عبارتنــد از« :توجــه بــه قدرت
مکلــف در واگــذاری مســئولیت»« ،متهــم بــودن شــخص مســئول درصــورت وقــوع نارســائی در
حیطــه مســئولیت وی»« ،برخــورد مقتدرانــه و عادالنــه بــا متهــم» و «لــزوم وجــود تناســب بیــن
جــرم و جــزای آن».
 .2.1.2تحلیل عملکرد حضرت سلیمان؟ع؟ در تعامل با نزدیکان

از تحلیــل عملکــرد حضــرت ســلیمان؟ع؟ در تعامــل بــا نزدیــکان نتایجــی مثــل ایجــاد رقابــت در
بیــن افــراد بــرای بــروز اســتعدادها ،ایجــاد زمینــه توســط حاکمــان اســامی بــرای معرفــی وصــی
و افــراد شایســته ،شــکرگزاری بعــد از رســیدن نعمتــی بــه انســان بهراحتــی و بــدون نیــاز بــه
توضیحــی خــاص قابــل برداشــت اسـت؛ امــا بررســی اجمالــی ایــن داســتان بــا توجــه بــه ســایر ادلــه
(مثــل روایــات) نشــان میدهــد کــه اســتخراج برخــی از نتایــج کاربــردی مثــل «تعییــن خصوصیــات

کارگــزاران حکومــت دینــی» و «کشــف جایــگاه بلنــد اهــل بیــت؟ع؟» بــا فراهــم کــردن مقدماتــی
بهراحتــی امکانپذیــر اســت.
 .2.1.3تحلیل عملکرد حضرت سلیمان؟ع؟ در برخورد با ملکه سبأ

براســاس آیــات ســوره نمــل ،حضــرت ســلیمان؟ع؟ بــا انجــام چهــار عمــل زمینــه تســلیم شــدن ملکــه
خورشیدپرســت ســبأ را در برابــر خداونــد متعــال فراهــم کــرد :نوشــتن نامــه ،نپذیرفتــن هدیــه ملکــه
و تهدیــد آنــان بــه حملــه نظامــی ،احضــار و ناشــناس کــردن تخــت ملکــه و دعــوت وی بــه قصــر
بلوریــن؛ همــه مفســران بــر ایــن باورنــد کــه آن حضــرت نامــه خــود را از ُبعــد پیامبــری و بــرای دعــوت
ملکــه بــه توحیــد نوشــت؛ ایــن مفســران بــا همیــن نــگاه ،بــه تحلیــل بقیــه اقدامــات آن حضــرت
ً
پرداختــه و نکاتــی را روشــن کردهانــد ،امــا تقریبــا هیــچ کــدام از آنــان تبییــن صحیــح و دقیقــی از
ارتبــاط بیــن ایــن اقدامــات ،بهخصــوص دو اقــدام آخــر بــا یکدیگــر و دو اقــدام اول ارائــه نکردهانــد.
تحلیــل ایــن داســتان نشــان میدهــد حضــرت ســلیمان؟ع؟ بــا نوشــتن نامــه ،از ُبعــد فرمانروایی
خــود (نــه ُبعــد پیامبــری) بــدون ارائــه هیــچ گونــه معجــزه و اســتداللی و تهدیــد ســنگین ملکــه بــه

حملــه نظامــی ،بعــد از مشــاهده هدایــا ،موانــع دعــوت ملکــه بــه توحیــد را رفــع کــرد؛ آن حضــرت در
دو اقــدام آخــر بــا ارائــه معجــزه و اســتدالل در قالــب احضــار تخــت و قصــر بلوریــن ،زمینـهای فراهــم
کــرد تــا ملکــه ضمــن اعتــراف بــه بطــان خورشیدپرســتی تســلیم خداونــد متعــال شــود؛ بررســی ایــن
 .2.1.4نگــرش تاریخــی بــه تشــریع جهــاد ابتدایــی در پرتــو تحلیــل مواجهــه حضــرت ســلیمان؟ع؟
2
بــا ملکــه ســبا

یکــی از مباحــث مطــرح شــده در فقــه اســامی «جهــاد ابتدائــی» اســت؛ ایــن جهــاد دارای چهــار
مولف ـه« :جنگیــدن بــا اذن امــام معصــوم»« ،علیــه کفــار»« ،ابتـ ً
ـداء بــدون هیــچ حرکــت ایذائــی از

گزارشی از پایاننامه ...

داســتان بــا ایــن نــگاه قــدرت مدیریتــی انبیــاء الهــی در دعــوت بــه توحیــد را بهخوبــی ثابــت میکنــد.

جانــب کفــار نســبت بــه مســلمانان»« ،بــرای دعــوت آنــان بــه اســام» اســت؛ محققــان در تحلیــل
ایــن جهــاد دو رویکــرد متفــاوت دارنــد؛ فقهــاء زیــادی آن را هماننــد ضــروری دیــن و از مســلمات فقــه
شــیعه میداننــد؛ امــا از نظــر برخــی متفکــران اثبــات ایــن جهــاد عــاوه بــر نداشــتن مقتضــی مبتــا
بــه موانــع عقلــی و نقلــی اســت .بررســی دو رویکــرد نشــان میدهــد هیچکــدام از آنهــا در مباحــث
ً
ً
خــود هیــچ اشــارهای نفیــا یــا اثباتــا بــه داســتان حضــرت ســلیمان؟ع؟ و ملکــه ســبأ نداشــتهاند.
ای��ن درحالیــ اس��ت کهــ بهنظ��ر میرس��د داس��تان قابلی��ت زیاــدی برــای زدودن موان��ع و ابهامهـ�ای
تئــوری چنیــن جه��ادی ،دس��تکم در ن��گاه تاریخ��ی در خــود دارد.
 .2مقالهای با همین عنوان در مجله علمی ـ پژوهشی فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد مورد پذیرش قرار
گرفت.
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بررســی مؤلفههــای جهــاد ابتدایــی نشــان میدهــد داســتان ملکــۀ ســبا میتوانــد ســندی
ب��رای �نفیــ استــبعاد و اسـ�تظهار اصلــ مش�رـوعیت ایـ�ن جهاــد بهــ منظــور رفــع موانــع دعــوت بــه
اســام باشــد؛ زیــرا چهــار مولفــه چنیــن جهــادی در آن وجــود دارد و موانــع عقلــی و نقلــی مــورد
ادعــا هــم بــا توجــه بــه عملکــرد حضــرت ســلیمان؟ع؟ قابــل رفــع هســتند.
 .2.2گزیده بخش دوم :تحلیل اجتهادی عملکرد ملکه سبأ
این بخش شامل چند فصل است .مهمترین مباحث مطرح شده در آن عبارتند از:
 .2.2.1تحلیل عملکرد ملکه سبأ در مواجهه با حضرت سلیمان؟ع؟

ً
محققــان در تحلیــل شــخصیت ملکــه ســبأ دو رویکــرد کامــا متفــاوت دارنــد .از نظــر برخــی ،وی

فــردی مســتبد بــود کــه بــا مــردم هماننــد بــردگان رفتــار میکــرد و حکومــت وی باعــث رکــود
جامعــه ســبأ و رواج خورشیدپرســتی شــده اســت؛ امــا در مقابــل عــدهای دیگــر بــر ایــن باورنــد
کـ�ه ق�رـآن کری��م هیـ�چ گون��ه انتقاــدی نسبــت ب��ه زمام��داری ملک��ه نکـ�رده؛ ازایـ�نرو حاکمیــت
وی م��ورد تأییـ�د خداونـ�د اســت؛ بررســی ادلــه ایــن رویکردهــا نشــان میدهــد عــدم بررســی دقیــق
آیـ�ات مرب��وط ب��ه ایـ�ن بح��ث نقط��ه مش��ترک ه�رـ دو رویک�رـد استــ؛ پرداختــن بــه ایــن بحــث
بهخاط��ر قرآن��ی ب��ودن ش��خصیت ملک��ه و قابلیـ�ت او بــرای تبدی��ل ش�دـن بهیــک الگــوی هدایتـ ِـی
ً
مثبــت یــا منفــی کامــا روشــن اســت.
تحلیــل همهجانبــه رفتــار و ســخنان ملکــه ســبأ در ســوره نمــل نشــان میدهــد ادلــه رویکــرد
بدبینانــه ،قــوت چندانــی ندارنــد و ملکــه در مجمــوع دارای شــخصیتی مــودب ،اهــل مشــورت،
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عاقبتاندیــش ،حقپذیــر ،تیزبیــن و تیزهــوش بــوده؛ ایــن ملکــه ،قــوم ،خــود را بــه بردگــی
نگرفتــه و هیــچ نقشــی در خورشیدپرســتی آنــان نداشــته اســت 3.توضیــح اینکــه برخــی محققــان
ًَ ُ
ُ
بــا اســتناد بــه بــه فقــرۀ « َت ْم ِلك ُهــم» در آیــۀ ِ«إ ّ ِنــي َو َجـ ْـد ُت ْامـ َـرأة َت ْم ِلك ُهـم» بــر ایــن باورنــد کــه ملکــه
ســبأ پادشــاه مســتبدی بــود کــه گویــا مــردم ســبأ بــرده او بودنــد .همچنیــن برخــی دیگــر بــا اســتناد
ْ ُ
َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َّ ْ
ون اهَّلل» ایــن
س ِمــن د ِ
بــه تقــدم «ملکــه» بــر «قــوم او» در آیــۀ «وجدتهــا و قومهــا يســجدون ِللشــم ِ
نتیجــه را برداشــت کرده انــد کــه خورشــید پرســتی مــردم ســبأ ریشــه در رفتــار ملکــه داشــته اســت،
امــا بررســی ها نشــان می دهــد اســتدالل ایــن محققــان توانایــی اثبــات مدعــای آنــان را نــدارد.
 .2.2.2ارزیابی روایات وارده پیرامون شخصیت زن با عرضه آنها به داستان

یکــی از مســائل مــورد توجــه متفکــران معاصــر ،دیــدگاه اســام راجــع بــه شــخصیت زن اســت؛ از
 .3مقالهای با عنوان «نگرشی کاربردی به رفتار شناسی ملکه سبأ در تعامل با افراد سرزمین خویش» از این
فصل استخراج شد که در مجله علمی ـ پژوهشی فصلنامه مطالعات تفسیری دانشگاه معارف مورد پذیرش
قرار گرفت.

نــگاه برخــی از آنــان دیــدگاه اســام در ایــن زمینــه بــا انتقــادات جــدی مواجــه اســت؛ امــا در مقابــل
برخــی دیگــر بــا ارائــۀ شــواهد و قرائــن زیــادی ثابــت کردهانــد کــه نــگاه اســام نــه تنها مشــکلی ندارد،
ً
بلکــه کامــا عقالنــی و واقعنمــا اســت؛ ا گرچــه ایــن تالشهــا ثمــرات ارزنــدهای را بهبــار آورده؛ امــا
بااینحــال بهنظــر میرســد یکــی از کاســتیهای موجــود در ایــن زمینــه ،عــدم توجــه کافــی بــه
شــخصیتهای زن در قــرآن کریــم از جملــه ملکــه ســبأ اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه ملکــه ســبأ
یــک زن معمولــی نیســت ،بلکــه فرمانــروای یــک ســرزمین اســت و خداونــد رفتارهــا و ویژگیهــای
مثبتــی را از وی نقــل میکنــد؛ بهنظــر میرســد در ارائــه نــگاه جامــع اســام بــه شــخصیت زن ،بایــد
ً
بــه ایــن رفتارهــا و ویژگی؛هــا بــه انــدازه کافــی توجــه شــود؛ زیــرا اوال :بــا اثبــات ویژگیهــای مثبــت
ملک ـ ه ســبأ در کتابــی کــه سراســر آن نــور و هدایــت بــرای مــردم اســت ،بهراحتــی میتــوان ادعــا
کــرد کــه زن از دیــدگاه قــرآن کریــم میتوانــد دارای شــخصیتی مــودب ،مدبــر ،زیــرک ،کاردان،
ً
حقپذیــر و غیــره باشــد؛ ثانیــا :در پــارهای از روایــات اســامی مباحثــی چــون «ناق ـص بــودن عقــل
زنــان»« ،عــدم جــواز مشــورت بــا آنــان»« ،عــدم جــواز سرپرســتی زنــان بــر جامعــه» و غیــره مطــرح
شــده اســت؛ از طــرف دیگــر یکــی از راههــای اعتبــار ســنجی روایــات ،عرضـه آنهــا بــه قــرآن کریــم
اسـت؛ بــا عرضـ ه ایــن روایــات بــه ایــن داســتان میتــوان راجــع بــه صحــت یــا میــزان دال لــت آنهــا
قضاوتــی عادالنــه داشــت؛ برهمیــن اســاس در ایــن فصــل ضمــن تبییــن اجمالــی مبانــی و مفهــوم
بررســی روایــات مــورد اشــاره در ایــن زمینــه ،تحــت عناویــن ذیــل پرداختــه شــد .1« :تبییــن اجمالــی
مبانــی و مفهــوم عرضـ ه روایــات بــه قــرآن کریــم»؛ « .2بررســی روایــات ناقــص بــودن عقــل زنــان»؛
« .3بررســی روایــات عــدم جــواز مشــورت بــا زنــان»؛ « .4بررســی روایــات عــدم جــواز سرپرســتی
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عرضــۀ روایــات بــه قــرآن کریــم بــرای اعتبارســنجی آنــان ،بــا اســتفاده از مطالــب فصــل گذشــته بــه

زنــان بــر جامعــه» .عرضــۀ ایــن روایــات بــر ایــن داســتان ثابــت میکنــد کــه بــر فــرض صحــت اســناد
ّ
روایــات ،کلیــت آنهــا قابــل اســتناد نیســت.
 .2.2.3بررسی میزان دال لت داستان ملکه سبأ در قرآن کریم بر جواز حکومت زنان

برخــی از محققــان بــا اســتناد بــه داســتان ملک ـ ه ســبأ و برخــاف دیــدگاه رایــج بیــن فقهــاء ،بــر
ایــن باورنــد کــه رهبــری و مدیریــت زنــان بــر جامعــه اشــکالی نــدارد؛ زیــرا خداونــد در ایــن داســتان
هیــچ انتقــادی بــه زن بــودن حاکــم ســبأ نکــرده اســت .درحالیکــه روش قــرآن کریــم بهگون ـهای
اســت کــه هرجــا ســخن یــا کاری را نقــل کنــد و بــر آن اعتراضــی وارد باشــد ،بالفاصلــه تذکــر میدهــد؛
در مقابــل ،برخــی دیگــر از محققــان بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــا وارد کــردن چهــارده اشــکال
چنیــن اســتداللی را نپذیرفتهانــد.
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بررســی نظــرات موافقــان و مخالفــان ایــن اســتدالل و تحلیــل داســتان نشــان میدهــد کــه
اگرچــه قــرآن انتقاداتــی را متوجــه ملکـ ه ســبأ و قــوم وی کــرده اســت؛ امــا نســبت بــه حاکمیــت یک
زن بــر قــوم ســبأ اعتراضــی نــدارد؛ ازای ـنرو ،ایــن داســتان میتوانــد بــر جــواز حاکمیــت و رهبــری
زنــان بــر جامعــه داللــت داشــته باشــد.
در نهایــت بــه نظــر می رســد توجــه بــه ایــن داســتان می توانــد نقــش موثــری در گســترش ادلــۀ
فقهــی و به کارگیــری قــرآن کریــم در عرصه هــای جدیــد علمــی و عملــی داشــته باشــد.
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