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  قرآن  دزديدن ملکه سبا آمده در داستان سليمان نبی و

  
  
  آگاهی سر آغاز آزادی است 

  
  به بعد : ١۵سوره بيست وهفتم (النمل) از آيه  

  « وهمانا ما به داود وسليمان مقام دانش عطا کرديم که (بشکرانه) آن گفتند  
گان با ايمانش فضيلت و برتری عطا فرمود و سليمان که وارث ملک  ستايش وسپاس هللا را که ما را بر بسياری از بند

داود شد (و مقام سلطنت وخالفت يافت) بمردم گفت که ما را زبان مرغان آموختند و از هرگونه نعمت عطا کردند اين همان 
  فضل و بخشش آشکار است (ازهللا متعال)

تحت فرمان رييس خود در رکابش حاضر آمدند تا آنجا که به و سپاهيان سليمان از گروه جن و انس و مرغان هر سپاهی 
وادی مورچگان رسيد موری(پيشوای موران) چون جالل سليمان و سپاه عظيم آنان مشاهده کرد گفت ای مورچگان همه 

  به خانه های خود اندر رويد مبادا سليمان و سپاهش ندانسته شما را پايمال کنند
و گفت پروردگارا مرا توفيق شکر نعمت خود که به من و پدر من عطا فرمودی عنايت فرما  سليمان از گفتار مور بخنديد   

و مرا به عمل صالح خالصی که تو به پسندی ( اگرچه خلق نپسند ند) موفق بدار ومرا به لطف و رحمت در صف بند گان 
(هد هد را در مجمع مرغان نيافت به  (خاص) شايسته ات داخل گردان و سليمان (ازميان سپاه خود) جويای حال مرغان شد

  رييس مرغان عقاب گفت)
هد هد کجاشد که به حضور نمی بينمش؟ بلکه بی اجازه من غيبت کرده است؟( چنانچه بدون عذر بی رخصت غايب شده) 

حيح صهمانا او را به عذابی سخت معذب گردانم يا آنکه سرش را از تن جدا کنم يا که برای غيبتش دليلی روشن (وعذر 
  بياورد) پس از اندک مکثی هد هد حاضر شد و عذری موجه و حجتی درست آورد ) گفت

من به چيزی که تو از آن در جهان آگاه نشده ای خبر يافتم و از ملک سبا بطور يقين تو را خبری مهم آوردم   همانا در آن 
ه( دولت ونعمت وزينت ) امور دنيوی عطا نملک زنی را يافتم که بر مردم آن کشور پادشاهی  داشت و به آن زن هر گو

  شده بود  و عالوه بر اينها تخت با عظمتی داشت.
  

آن زن را با تمام رعيتش يافتم که هللا را از ياد برده و بجای هللا خورشيد را ميپرستيدند و شيطان اعمال زشت آنان را در 
ا هرگز به حق هدايت نيابند   وهللا را که ( نوراو در آسمان تنظرشان زيبا جلوه داده و آنها را بکلی از راه هللا بازداشته 

وزمين) هرپنهان (درظلمت عدم) را بعرصه ظهور درآورده و بر نهان و آشکار خلق آگاه است پرستش نکنند ( در 
  ش صورتيکه ) هللا يکتا که جز او اللهی نيست پروردگار عرش باعظمت است ( و بلکه بی نهايت و تنها سزاوار پرست

  اوست)  
سليمان هد هد را گفت بايد تحقيق کنم تا صدق کذب سخنت را دريابم (اين آيه دليل است که انسان بايد تحقيق نکرده سخنی 
را تصد يق نکند و تکذيب هم نکند)  اينک نامه مرا به جانب آنان بر و باز شو تا بنگری پاسخ چه ميدهند (چون هد هد 

کند بشگفت آمد و مهرنامه را بگرفت  و بد قت مطالعه کرد (آن را بسيار مهم يافت) اف نامه را از منقار در بر بلقيس 
  بلقيس( روبه رجال دربارش  کرده و) 

  
گفت نامه بزرگی به من رسيده است که آن نامه از جانب سليمان و عنوانش بنام هللا بخشنده مهربان است (وبعد چنين 

  سرمپيچيد) و تسليم امر من شويد.  مانمنگاشته) که بر من برتری مجوييد (و از فر
  

آنگاه به مشورت گفت ای رجال کشور شما به کار من رای دهيد که من تا کنون بی حضور شما به هيچکار تصميم نگرفته 
ام رجال ملک به او اظهار داشتند که ما دارای نيروی کامل و مردان جنگجوی مقتدری هستيم  ليکن اختيار با شما به صلح 

  به جنگ و خالف به فکر روشن چه فرمايی؟يم يا و تسل
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بلقيس گفت پادشاهان چون به دياری حمله آورند آن کشور را ويران سازند و عزيزترين اشخاص مملکت را ذليل ترين 
افراد ميگيرند و رسم و سياستشان بر اين کار خواهد بود (صالح اينست که) حال من هد يه ای برای آنان بفرستم تا ببينم 

گانم از جانب سليمان پاسخ چگونه آرند چون فرستادگان بلقيس بحضور سليمان رسيدند( به هديه آنها اعتنايی  رستادف 
  نکرد )

گفت شما خواهيد که مرا به مال دنيا مد د کنيد؟ آنچه هللا به من از ملک و مال بيشمار عطا فرموده بسيار بهتر ازاين 
  بد ين هدايا شاد شويد. مرا ازاين متاع فانی  پشيزی در نظر نيايد.خود  مختصر هديه شماست  آری شما مردم دنيا 

  
ای فرستاده بلقيسيان با هدايا بسوی آنان باز شو که من لشکری بيشمار که هيچ با آن مقاومت نتوانند کرد برآنها ميفرستم 

  تی بگردند). » پرسو آنها را با ذ لت وخواری از آن ملک بيرون ميکنم ( مگر آنکه به د ين توحيد وهللا
  
    

گان را به او بياموزد تا با بهره گيری شگفتا اللهی که  ميتوانست بر سليمان چنان نيرويی ببخشد و زبان همه پرند  توجه
از جاسوسی پرنده ای بنام هد هد بتواند زنی بنام بلقيس پاد شاه کشور سبا را بربايد که به يکتاپرستی وادارد. چرا اين 

  قيس نداد تا يکتا پرستی را دريابد و تاج و تخت خودش را به دست سليمان برباد ندهد؟خود بل خرد را به
  

اللهی که ميتواند به پرنده ای بنام هد هد توان يکتاپرستی و آنچنان خرد و هوشياری بدهد تا او خودسرانه از اسراييل به  
يش راباز ديد و از انديشه ستاره پرستی او و مردم خ پادشاهسر زمين سبا پرواز کند و به کاخ پادشاهی بلقيس راه يابد  کا

کشورش آگاه گردد و به سليمان گذارش دهد آيا بهتر نبود که بخود بلقيس به اندازه آن هد هد خرد يکتا پرستی ميداد تا از 
  بيدادگری سليمان درامان باشد ؟

  
يشود. آيا ميتوان از هللا پرسيد که  تيره بنی ار ديده مبگذريم از اين گونه داستانهای پوچ و بی سروته که در قرآن بسي

  اسراييل پيرو يهوه خدای خود بودند يا پيرو هللا تازيان؟
  

   آيا امروز هم يک تن يهودی پيرو هللا در سراسر جهان پيدا ميشود که هللا به آن دل خوش داشته باشد؟
  
  

  دزد يدن بلقيس ملکه سبا با فرمان سليمان
   

حضار بارگاه کرد و گفت کدام يک تخت بلقيس را پيش از آنکه تسليم امر من شود خواهيدآورد؟ مان رو به « آنگاه سلي
(چون اعجازم مشاهده کند از روی ايمان تسليم شود). (ازآن ميان ) عفريت جن گفت من چنان برآوردن تخت او قادر و 

م (يعنی کمتر از نصف روز ميتوانم تخت با ه حضور آورامينم که پيش از آنکه تو از جايگاه قضاوت خود بر خيزی آنرا ب
  عظمت بلقيس را نزد تو حاضر کنم و از جواهر و نواميس آن دست خيانت نبرم)

  
وآنکس که به علم کتاب الهی دانا بود ( يعنی آصف برخيا خضر ياسليمان که دارای اسم اعظم و علم غيب بود) گفت من 

  رم (و هماندم حاضر نمود)بد ينجا آو پيش از آنکه چشم بر هم زنی تخت را
  

چون سليمان سرير را نزد خود مشاهده کرد گفت اين توانايی از فضل هللا من است تا مرا بيازمايد که نعمتش را شکر 
ميگويم  يا کفران ميکنم وهر که شکر نعمت حق کند شکر به نفع خويش کرده، همانا هللا (از شکر خلق بی نياز وبر کافر 

  مهربان استعميم) کريم وهم لطف 
  

آنگاه سليمان گفت تخت بلقيس را (به تغيير شکل وهيأت) بر او ناشناس گردانيد تا بنگريم که وی سرير خود را خواهد  
شناخت يا نه؟ (يعنی آزموده شود که او زنی است حقيقت بين و نظرش به عالم حقايق و اليق پيشوايی است يا چون ديگر 

  و برای رياست نا اليق است)  ل و رنگ مغرورزنان به فريب صورت شک
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هنگامی که بلقيس آمد از او پرسيد ند عرش تو چنين است؟ وی گفت گويا همين است و ما از اين پيش بدين دانا و تسليم 
کافران امر هللا بود يم و بلقيس را پرستش غير هللا (مانند آفتاب و ساير اجرام علوی) از هللا پرستی باز داشته و از فرقه 

  بشماربود (مشرک)
  

آنگاه بلقيس را گفتند که اينک در ساحت اين قصر داخل شوئ چون کوشک را مشاهده کرد (از فرط صفا و تلو لو) پنداشت 
که لجه آبيست و جامه از ساق پا برگرفت و گفت اين قصری است از آبگينه صاف ( ازآن د ستگاه باعظمت نبوت و 

شته) برنفس خويش ستم کردم و اينک با رسول تو سليمان تسليم فرمان رالها سخت(درگذسلطنت به حيرت آمد و) گفت با 
  پروردگار عالميان گرديدم ( تا از تقصيرات گذشته به لطف خود درگذری)؟»

  
  

  به بعد چنين آمده است: ٣۴سوره هشتم (ص) درآيه 
و ما سليمان را در مقام امتحان آورديم و کالبدی بر تخت وی افکنديم برخی مفسران گفتند يعنی ديوی را بجای او  «

ند چون گفت من بر بستر صد زن خويش وارد شوم تا صد فرزند يابم و نگفت (انشا هللا) برتخت بنشاند يم و برخی گفت
نانش يک جسد بی جان برای او بوجود آورد ولذا متذ کر شد) و باز واست هللا و ذکر مشيت الهی نکرد ( هللا از همه زبخ

بدرگاه هللا  توبه و انابه کرد عرض کرد بارالها به لطف کرمت از خطای من درگذر و مرا ملک و سلطنتی عطا فرما که پس 
رد يم تا به امرش هرجا ما هم باد را مسخر فرمان او کها بخشنده بی عوضی از من احدی اليق آن نباشد که تو ای هللا تن

بخواهد روان شود و ديو و شياطين راهم که بناهای عالی ميساختند و از دريا جواهرات گرانبها می آوردند نيز مسخر او 
يم اين نعمت سلطنت و قدرت کرد يم و ديگر شياطين را که ( در پی اضالل خلق بودند ) بدست او درغل و زنجير کشيد 

اب به هرکه خواهی عطا کن واز هر که خواهی منع او نزد ما بسيار مقرب و نيکو منزلت اعطايی ماست اينک بی حس
  .» است

  
با ارجگذاری بر سليمان يکی از پادشاهان بنی اسراييل که سرو ده های عاشقانه دل انگيزی در تورات دارد بيگمان همه 

است به داستان خاله سوسکه بچه های ايرانی که يک  دريافت که اين افسانه سراپا دروغ  بسيار نزد خوانند گان خواهند
  باور بر آن بهيچ روی با خرد برابری ندارد.

  
 wبلبل  wهد هد   wغرغاول  wکبک  wکالغ  wزاغ wسليمان چگونه ميتوانسته است زبان ده ها گونه پرنده از گنجشک کبوتر

  wعفريت wديو wو و و همچنين زبان جن  wشاهين  wباز  wارد ک  wغاز  wبوقلمون  wمرغ  wمگس  wتيهو  wفاخته  wقناری
چرا؟  وانگهی هستی ديو و جن و عفريت و شياطين آمده در قرآن تا به   wشياطين را هم بيا موزد و با همه هم سخن بگويد

ی در که از الفبای سخنگويی با آنها هم کوچکترين رد پايامروز به استواری نرسيده تا چه رسد به سخن گفتن با آنا ن 
  دست نيست همانگونه که درباره زبان پرند گان پيشينه ای در دست نيست؟

  
از سوی د يگر  wباد که اندام و زبان ندارد تا گوش به فرمان کسی باشد wاگر همه ناباوريهای بد ور از خرد را باور کنيم

ک جيک و برای غاز و اردک ونه می پذ يرفت که برای فراخونی گنجشکها سدای جيپادشاهی باشکوه چون سليمان چگ
سدای غارغار و برای فراخوان مرغ و اردک سدای قد قد از گلو بيرون دهد همچنين برای ديگر پرندگان که بر باور من 

  اين توهينی است از سوی هللا برسليمان پادشاه پيرو يهوه. 
  

که اگر در اين ميان سرو کله بازهای شکاری توانستند سدايش را بشنوند بد ورش گرد می آمد ند با اينهمه پرند گانی که مي
پيدا ميشد هريک از ترس جان به سوراخی پناه ميبردند و سليمان ميماند باچند باز شکاری واين به همان زبان زدی ميماند 

  که علی ميماند با حوضش. 
  

هتر شدن نوشته به همين اندازه ناپذ يرفتنيهای چشمگيری نهفته است که برای کوتابا اينکه در هر آيه ای از اين داستان 
  بسنده گرد يد اميد وارم خوانند گان بيشتر توجه کنند و ناپذ يرفتنيها را دريابند.
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ز هد چنانچه چشم وگوش بسته خرد را هم زير پا بگذاريم و همه اين افسانه های چوالی آمده در قرآن را باور کنيم اگر ا
يس ملکه سبا را بربايد با ديگر سپاهيان گنجشک و مرغ و غاز اردک و  هد يک سخن چينی بهره سليمان گرديد تا بلق

  مگس و و کجای جهان راميتوانست بگيرد؟
   

  سراپای اين افسانه مسخره و خنده آور نيست ؟ آيا ميتوان چنين خرافاتی را کالم آسمانی دانست؟
  

فکر مينامند و به قرآن سوگند ياد مينمايند و دانشگاهها و دانشمندان و کسانيکه خود را روشن پرسش من از همه استادان
هم برای آمرزش روان پدر و مادر خود ميخوانند اينست  خواندن کدام بخش از اين داستان برای آمرزش روان مردگان 

  شما  سودمند است و کدام بخش آن بدرد ياد نمودن سوگند  ميخورد؟
ين گمراهه ای کشيده شده اند ميخواهم به من پاسخ دهند خواندن کجای هللا هايی که با فتوای آنها مردم ايران به چن از آيت

اين گونه نوشتارهای بيهوده آمرزنده روان مردگان است و کجای آن ارزش ادای سوگند دارد؟ با اميد بر بيداری و بهره 
  گيری از خرد.

  
  می افکنيم و سپس به داوری می نشينيم.در تورات نيز آمده است با هم نگاهی به تورات  چون داستان سليمان و ملکه سبا

  
  

  ١٠کتاب اول پادشاهان 
  باب دهم

  
وچون ملکه سبا آوازه سليمان را درباره اسم خداوند شنيد آمد تا او را به مسائل امتحان کند. پس با موکب بسيارعظيم و با 

رد شده بحضورسليمان درآمد و باوی ر و سنگهای گرانبها بار شده بود به اورشليم واشترانی که به عطريات و طالی بسيا
از هر چه دلش بود گفتگو کرد.  و سليمان تمامی مسائل را برايش بيان نمود و چيزی از پادشاه مخفی نماند که برايش 

  بيان نکرد. 
  

م و ده بود. و طعام سفره او و مجلس بندگانش و نظاو چون ملکه سبا تمامی حکمت سليمان را ديد و خانه ای را که بنا کر
لباس خادمانش را و ساقيانش و زينه ای را که به آن به خانه خداوند برمی آمد روح در او ديگر نماند. و به پادشاه گفت 

اخبار را باور آوازه ای که درباره کارها و حکمت تو در واليت خود شنيدم راست بود. اما تا نيامدم و به چشمان خود نديدم 
نشده بود. حکمت و سعادتمندی تو از خبری که شنيده بودم زياده است. خوشا به حال  نکردم و اينک نصفش به من اعالم

  مردان تو و خوشا به حال اين بندگانت که به حضور توهميشه می ايستند وحکمت ت ورا می شنوند .
  

ند اسرائيل را تا به  بر کرسی اسرائيل نشانيد. از اين سبب که خداوکه بر تو رغبت داشته تو را  باد يهوه خدای تو متبارک
ابد دوست ميدارد تو را بر پادشاهی نصب نموده است تا داوری و عدالت را بجا آوری. و به پادشاه صد و بيست وزنه طال 

داد هرگز به آن فراوانی  و عطريات ازحد زياده و سنگهای گرانبها داد و مثل اين عطريات که ملکه سبا به سليمان پادشاه
های حيرام نيز که طال از اوفير آوردند چوب سندل از حد زياده و سنگهای گرانبها از اوفير آوردند. و  ديگر نيامد. و کشتی

پادشاه از اين چوب سندل ستونها به جهت خانه خداوند و خانه پادشاه و عودها و بربطها برای مغنيان ساخت و مثل اين 
دشاه به ملکه سبا تمامی اراده او را که خواسته بود داد سوای امروز نيامده و ديده نشده است.  و سليمان پاچوب سندل تا 

  آنچه سليمان از کرم ملوکانه خويش به وئ بخشيد پس او با بندگانش به واليت خويش توجه نمود و رفت.
  
  

ن ميگويد م ٨٧که برابر سوره دوم(البقره) آيه  من کاری به درستی يا نادرستی خود داستان ندارم. پرسش اينست اللهی
تورات را به موسی عطا کرده ام و قران را نيز کالم خودش ميداند. چرا يک داستان را در قرآن بدانگونه  و در تورات 

  بدينگونه آورده است که کوچکترين شباهتی با هم ندارند؟
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رو يهوه ميخواند و نيست؟ درهمان هاليکه ملکه سبا سليمان را پي آيا با اين بن مايه استوار اين هللا از دروغگويان بزرگ
ميگويد ( واآلن ای يهوه خدای من تو بنده خود  ۶-٧باب سوم آيه های  ٣٠سليمان نيز برابر تورات.  کتاب اول پادشاهان

و دهها آيه  ٢۵-٢٣-٢٠-١٨- ١۵- ١٢و باب هشتم آيه های  ۴را بجای پدرم داود پادشاه ساختی. وهمچنين درباب پنجم آيه 
باب هشتم ميگويد ای يهوه خدای اسرائيل. خدائی مثل تو نه بال   ٢٣اند.  بويژه درآيه ديگر يهوه را خدای خود ميد

ادرآسمان و نه پائين بر زمين است و برای يهوه خانه تالئی ساخته و نامی از هللا نبرده است. چگونه هللا او را فرستاده ای 
  اند؟از فرستادگان خود ميد

  يک داستان را در دو کتاب خود  دوگونه نمايانده؟ آيا به روشنی دروغ نگفته است؟  اگر هللا خود را يهوه هم ميداند پس چرا
  
  
  داوری با خوانندگان است.   

  با ارج فراوان پاينده ايران برافراشته باد درفش کاويانی سرخ و زرد و بنفش:
  
  

  آله دال فک
  ٢٧١١اسفند ماه/ ١۵

    ٢٠٠۴ارس پنجم م
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