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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل

  ٢٠١٣ فبروری ٠۴

 ھای قرآنی افسانه
 بخش دوم

 

  اين چمن آلوده رنگ است ھنوزۀالل

 عالمه اقبال

اين معبد نظر به و . معروف گرديد ) ھيکل(اسرائيل است  که به  معبد معروف بنی ۀبه باور يھوديان سليمان سازند

 ۀسور.يب گرديد نصر پادشاه بابِل غارت و تخرال بخت ۀيان و دستور خدا ساخته شده است که در زمان حملاصرار يھود

ان مسير پيمود و عصر گاھ میماه را  ير يکو برای سليمان باد را مسخر ساختيم  که صبحگاھان  مس : (١٢ت سبا آي

 را برای او روان ساختيم و گروھی از جن پيشروی او به اذن پروردگارش کار می) مذاب( مس ۀيک ماه را و چشم

   )چشانديم  میمان ما سر پيچی ميکرد او را عذاب آتش  سوزانھا که از فر آنام از  ھر کدکردند و

پدر سليمان اراده داشت که ھيکلی برای خداوند بسازد  شاه  شود که داوود پاد میگفته ) ھيکل( اين ساختمان ۀدر تاريخچ 

 عھد ۀچرا که بنا بر نوشت) ١٧يکم تواريخ باب . (تمام خواھد نمودمود پسرش سليمان آن ھيکل را خداوند وعده فراما 

: گفت ليکن کالم خداوند بر من نازل شده :( يدگو می ) ٨:٢٢يکم تواريخ (عتيق داوود خون بسيار بر زمين ريخته بود 

حضور ه که ب ای به اسم من بنا نخواھی کرد چون پس خانه .ای ھای عظيم کرده  جنگکه بسيار خون ريخته ای و چون

ن مقصود جمع نمايد از آن رای انجام ايموالی بسياری ب بدين ملحوظ داوود در پی آن شد تا) ريخته ایزمين من خون بر 

تھيه ديد ) سرو آزاد(ب   ھم چوھن فراھم کرد  و مقداری و آ– مس – ليون وزنه نقرهيجمله صد ھزار وزنه طال  يک م

را طراحی کرده محلش مايش خدای تعالی ھيکل روا داشته و بر حسب فر که در ھر شغلی استاد بود به کار  و ھر کسی

نفر در ١٨٣۶٠٠ چھارم سلطنت خود بنای ھيگل را شروع نمود وسليمان در سال) ٣:۵يکم پادشاھان (را معين نمود 

 از کنعانيان بودند  و چون ١۵٣۶٠٠ کردند و  يھودی بودند که به نوبت کار می٣٠٠٠٠ کار بود از جمله اينھاآنجا شامل

( سی سال بعد از تکميل بنا . انجام يافت و فخر اور شليم گرديد ق م 1500 مدت ھفت و نيم سال بگذشت بنا در سال

 ق م  زمان ۵٨٨غارت کرد و در سال  ھيکل را  حمله برد و گنجينه ھایپادشاه مصری  بر رحبعام پسر سليمان) شيشق

 ذکر شده  تاريخ ھای( حمله نموده و بنای ھيکل را به تمامی ويران ساخت شليماور به) بخت النصر(حکمرانی  صد قيا 

و راويان اين داستانھا ھای مقدس  کتاب ويران شدن آن  در تمام  و،تاريخ بنای ھيکل،  تولد  و  پادشاھی سليمانۀدر بار

که اين داستان بيشتر به افسانه شبيه است  ھر کسی بنا بر ذوق خود تاريخی را  ينااز !! تفاوت فاحش با ھم داشته است

 ةاکنون مسجد االقصا وقب  ھم مور يا قرار داشته است و اين تپه ھمان است کهۀليمان بر روی تپھيکل س و) اند  نوشته

 ار داردالصخره بر روی آن قر
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 . استاز آخرين باقيمانده ھای ھيگل سليمان) ديوار ندبه(قيده يھود ھا به ع 

 ھا به پايان رسانيد  و در اکثر روايات  ديوان و جنحضرت سليمان کار ساخت آنجا را  با کمک: مسلمانان عقيده دارند

که سليمان شياطين و اجنات را جمع  نيعنی اي. سط ديو ھا اشاره شده است سليمان تونی به ساخت ھيکل آاسالمی و قر

 مرمر و بلور به ھای جمعی از جنيان و شياطين را برای تھيه سنگ. ن شان تقسيم کرد نمود و کار ھای ساختمانی را بي

ن شروع به ساختن ھای مرمر سفيد بنا کنند و بعد آ کندن معادن وادار کرد و دستور داد شھر بيت المقدس را از سنگ

ستاد و گروھی ھم مشک و عنبر و  استخراج معادن طال و جواھرات فرگروه گروه به طين و ديوان راشيامسجد نمود و 

يا ھا و حمل آن به بيت المقدس  گرديدند  و از قعر درمور تھيه مرواريد أ می آوردند و گروھی ھم م راساير ِعطر ھا

سجد را  مسليمان. بردند  اختمان را به پيش میی معمار ھای پر توان کار ھای سزير نظر حجاران چيره دست و ھمکار

ی که ئھا نعمت. . ر و صحن آن از فيروزه فرش شد  سنگ مرمستونھايش از.  زرد و سبز بنا کرد ،ھای سفيد با سنگ

 ، جنيان،رام کردن باد ،زانگیفر  حکمت و، علم قضاوت، علم منطق الطيور، سلطنت،نبوت: د داده بوخداوند به سليمان

تباط و به ار) ١١.١سليمان کتاب عھد ( ديو ھا  ياد آوری گرديده است  شياطين  و از مذاکرات سليمان با اجنه وديوان و

مسجداالقصی واقعی که در قرآن از آن  (خوانيم که  می٢۴۴ ص٢اين موضوع بايد ياد آوری نمود که در تفسير قمی ج

ا ھر چه سليمان ميخواست برايش ھ آن : (١٣ سبا آيت ۀور س) بلکه در آسمان است،نام برده شده است نه در روی زمين

که از بزرگی قابل حمل و ( ظروف بزرگ غذا ھمانند حوض ھا و ديگ ھای ثابت ، تمثالھا،معبد ھا. کردند ست میدر

 گذار رای کمی از بندگان من شک جا آوريد ولی عدهه ب) ھا را  ھمه نعمتاين(کر ای آل داوود ش) نقل نبود و به آنان گفتيم

ای غذائی  حضرت سليمان حاکی از آن است که حوض ھای  سنگی  حوض ھۀو روا يات دينی اسالمی در  بار) ھستند

شدند و از   سر ھر ديگ ھزار مرد جمع میساختند طوری بوده که يان سليمان میآب دادن لشکر غذا دادن و يا برای که

به پری نموده و  او بر تخت با عظمت خود جلوس نموده بود  روبار شاھی سليمان روزی که در  در .خوردند ذا میغآن 

 . فته و  بنشينند جا گر حاضر کنيد که تمام حشم من در آنبساطی برای من :گفت 

يا ديوان گفت که از دره سنگ  بود و باطی برای سليمان آورد که چھار فرسنگ در چھار فرھا بيامد و بس پاد شاه آن

برای من مرواريد بياوريد  پس از چندی مصالح بسياری از سيم و زر  و جواھر حاضر شد تختی از نقره ای خام 

 سه صد زن و سخ  و  در زير آن تخت خانه ای  از سنگ مرمر بنا کردند  و سليماندر يک فرسح ساختند  يک فر

ختند    از مرجان ساخت آوردندای تخت چھار در ر گوشهچھا  را  در آن خانه جا داد آنگاه گفت تا برایھفتصد کنيز خود

 ھزار کرسی سيمين ١٢و  ين از طرف راستر ھزار کرسی ز١٢ھا پر از مشک نمودند  و طال و نقره مجوف ميان آن

 . تخت داشت ھزار کرسی آھن و فوالد در عقب١٢سی بلورين در پيش تخت و ھزار کر١٢از طرف چپ و 

سليمان را به ھوا بلند مينمود يعنی تخت سلطنتی تخت ھستگی آنمود باد به  نشست و امر می سليمان وقتی که بر تخت می

  جا میطرف دست چپ اوه  پريان ب،طرف دست راست سليمانه آدميان ب. رد ک وا پرواز میجناب شان  در ھ

 ؟؟!!گرفتند

کت قرار داده ی به سر زمينی که در آن بر برای سليمان رام کرديم که به فرمان وباد سر کش را : (٨١ انبياء آيت ۀسور

 به پس باد را رام وی کرديم که ھر جا قصد داشت: ( ٣۶ ص آيت ۀسور) .بوديم  روان بود و ما به ھمه چيز دانائيم

سليمان  به ھوا به ھر طرف که  يند تختگو ين باديکه ياد شده  به اين ملحوظ است که میا و از ).فتر مان وی میفر

 ن مينموديپيامبر  با مسيرش تعي فت و سرعتش را ھم ھمينر فت می گسليمان می

 . بودو نقره خام  ساخته شده از عحايب ديگرتخت سليمان است که از مرواريد

سلطنت پدر را بمن : ليمان ميگويد  کنم ؟ سھر چه ميخواھی بگوی تا برايت عنايت: شود  به سليمان خطاب میيک روز 

 نکردی پس بتو چون طلب مال و عمر: گويد و خداوند می!! حکمت و معر فت بدھی خواھم بمن  ن میدادی اکنو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ھمه ای  صحبت کند و  جن و پری– ديو –توانست با حيوانات  سليمان می. روی اين ملحوظ. عرفت دادم حکمت و م

شمول ه  و ھر چی حيوان  بھا گذشته رو آن از انسانحدود قلميعنی اينکه پادشاھی سليمان  و ( ھا را زير اداره داشت   آن

ع نمود و چون تمام شرو  حضرت سليمان به ساختن مسجد اقصا) ايات سلطنتی سليمان بودند تابع ھدديو ھا و جن ھا بود

 مانده بود در آن مسجد جا داد  الواح تورات بود و  از موسی باقیعھد را که در ميان آن) صندوق(شد تابوت  

 ۀ انبياء در قرآن  در بارۀنشين پدرش داوود شد و در سور سالکی جا١٣و يھودی در به اساس ھمين روايات اسالمی  

 گروھی ه بحث رفته است و ھمچنان در قرآن گفته شده که در سلطنت داوود شدسليمان و قضاوتش که باعث جانشينی او

برای او ) نيز( ين اير ازای غ کار  ھکردند و طين را نيز زير سحر او قرار داديم که در دريا برايش غواصی میاز شيا

 .کرديم  میحفظ) سر کشی(را از  دادند و ما آنان انجام می

  ناصر مکارم شيراز یۀ تر جم٨٢ انبياء آيت ۀسور

شريح نمايند ممنون خواھم تنند ضرورت غواصی ديو ھا را در دريا برای سليمان  توا اگر عالمی و اسالم شناسی   می

 شد

وقتی سليمان تصميم گرفت تا بلقيس را نزد خود بخواھد، کسانی گفتند که پا ھای بلقيس به که ر داستانھا آمده است د 

از چگونگی ترکيب پاھای بلقيس نيز مطلع گردد،  آن پادشاه پيامبر که می خواست . مانند طاووس زشت و بدترکيب است

را ديد تصور کرد که  آن) بلقيس(وم سبا  قۀ ملکوقتی که ساخت درخشش  زيبا  و دارای،قدری با شکوه  بهراقصر سطح 

 چنانچه شاعر ؟؟ايش عاشق او گرديدفت  و سليمان با ديدن ساقھای زيبمين ريخته و دامن خود را باال گرر روی زآب ب

  :گويد

 دامن خود برکشيد سرو چو بلقيس      که آب گمان کرد آبگينۀ ميدان

سياری از تاريخ نويسان خيالی پنداشته اند  فقط  ببری  که وجودش راخرافی منتسب به ھمچو پيامۀ ھا افسان کنون از دها

ر شبھای که خواندن آن کمتر  از کيفيت شنيدن داستانھای  امير ارسالن رومی دداريم   میرا انتخابآن  ۀچند نمون

 شدبا زمستان  نمی

 ۀشنی در بارز شروع داستان کمی روقبل ا. شد با سبا میۀ اولين داستان سليمان پيامبر و عشقش نسبت به بلقيس  ملک

 . استسبا و ملکه آن الزم

 سه آيت بقيه ،ست  که به جز دونام سبا آمده اه گفتند و در قرآن يک سوره ھم ب پايتخت کشور يمن آنروزی را سبا می

از (ی ھا برای قوم سبا در محل سکونت شان  نشانه( ١۵ سبا آيت ۀسور .شوند نه سبا ات ديگر میعمربوط به موضو

: ) ھای فراوان و به آنھا گقتيم  ای عظيم با ميوه خانهرود  (از راست و چپ)  بزرگ و گسترده(باغ دو . بود)  قدرت الھی

و مھر (زنده   آمرشھری است پاک و پاکيزه و پروردگار. از روزی پروردگار تان بخوريد  و شکر او را به جا آوريد 

به ظھور ) ملوک حمير(ين دوره اکمروائی داشته و درح یطين بزرگال ق م  س ١١۵ تا٨۵٠در سبا از سال )بان

 کشور يمن به تصرف ، سال بوده است که بعد آن۶۴٠ م  حکومت داشته و مدت سلطنت حميريھا ۵٢۵اند که تا  رسيده

 .حبشی ھا در آمد

ا است که پايتخت ملوک سب) مآرب(نام ه  کيلو متری  سر زمينی ب١٢٠ ۀپايتخت کنونی يمن به فا صل) صنعا(در شرق  

 عنوان ساله و ساير حيوانات را به گو، گوزن،ست بوده و ماه سبا آفتاب پرمردم.  استستان بودهبود که مسکن آفتاب پر

 .نمودند ر میھا را از برونز ريخته بدان افتخا کردند و صورت آن دای خود عبادت میخ

 ادامه دارد

 

 


