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زبــان قــرآن ،بهعنــوان نــوع خاصــی از گفتــار ،بــا نظــام تربیتــی
چکیده اســام مطابقــت کامــل دارد .تحلیــل منتشناســانهی قــرآن ،یکــی
از روشهــای شــناخت الیههــای نهفتــهی تربیتــی آن بهشــار
میآیــد و میتوانــد راهربدهایــی بـرای تربیــت اجتامعــی در یــک جامعــهی دینــی
ارائــه دهــد .در ایــن جســتار ،بــا اســتفاده از دانــش زبانشناســی و متمرکــز بــر
نظریــهی کارگفتهــای جــان رسل ( 1969م) ،کنشگفتارهــای ملکــهی ســبأ بــا
توجــه بــه بافــت موقعیتــی ،بازخوانــی شــده اســت تــا بــه روابــط اجتامعــی،
بهعنــوان یکــی از ابعــاد تربیــت اجتامعــی پرداختــه شــود .پژوهش حــارض درصدد
اســت بــا روش توصیفــی -تحلیلــی ،ســازوکارهای تولیــد معنــا در کنشگفتارهــای
ملکـهی ســبأ را ،بهعنــوان یکــی از بانــوان برگزیــده قرآنــی بررســی کنــد .یافتههــا
بیانگــر ســبک ارتباطــی شایســتهی زنــان در برقـراری تعامــات اجتامعــی اســت و
بــه شاخصســازی تربیــت اجتامعــی زنــان ،بــر اســاس قصــص قرآنــی میانجامــد.
در کنشگفتارهــای ملک ـهی ســبأ ،بیشــر کنشگفتارهــا از نــوع اظهــاری اســت و
ایــن بــه ســبب قـرار گرفــن ملکــه ،در صحنــهی زندگــی اجتامعــی و رضورت تجلی
حضــور عفیفانـهی زن و خردمنــدی وی در جامعــه اســت .از کنشگفتــار ترغیبــی
نیــز ،بــا هــدف بهرهگیــری از عقــل جمعــی اســتفاده شــده اســت .کنشگفتــار
عاطفــی و اعالمــی ،بهصــورت محــدود و تنهــا در تعامــل ملکـهی ســبأ بــا خداونــد
متعــال و همچنیــن حــرت ســلیامن(ع) در مقــام پیــامآور الهی مشــاهده میشــود.
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 .1مقدمه

محیــط اجتامعــی و ادبیــات گفتــاری و نوشــتاری ،رابطــهای تنگاتنــگ باهــم دارنــد .بســیاری از متــون،
بازتــاب محیــط اجتامعــی خویشانــد .نظــر بــه اینکــه قــرآن کریــم از قلمروهــای متفــاوت زبانــی بهــره بــرده
و بــا گزینــش آگاهانــه و هدفمنــد الگوهــای منظــم زبــان و بهکارگیــری ســازههای زیباییشــناختی زبــان
و افزایههــای هــری ،منــود ویــژهای بــه کالم بخشــیده (فتوحــی ،1390،ص  )79و گزینشهــای هدفمنــد،
یکــی از شــیوههای مهــم در روایــت قصههــای قرآنــی اســت؛ پــس تحلیــل بهــر داســتانهای آن ،منــوطبــه
معیارهــا و قوانیــن متعــارف زبانشــناختی اســت.
نقــش داســتان در قــرآن ،دعــوت بــه آموزههــای دینــی اســت (ســید قطــب ،1359 ،ص  )133و اســتفاده
از اســلوب گفتگــو در قصههــای قــرآن ســبب میشــود خواننــده حرکــت از نقط ـهای بــه نقطــهی دیگــر و
فضــای حاکــم بــر موقعیــت را بــا متــام وجــود احســاس کنــد (فضلاللــه )232 :1380 ،و از زوایــای گوناگــون
شــخصیتها پــرده بــردارد (حفنــی ،1995 ،ص  )132در ایــن میــان ،بهرهگیــری از ابزارهــا و دانشهــای
جدیــد ،نوعــی تدبــر روشــمند در آیــات و مصادیــق آن شــمرده میشــود ،بهویــژه آنکــه «پیرشفــت رسیــع
ایــن دانشهــا  -بهویــژه در قــرن بیســتم -امكاناتــی را پدیــد آورده كــه مطالعــهی زبــان دیــن و متــون دینــی
را وارد مرحلــه جدیــدی ســاخته اســت» (صفــوی ،1383 ،ص  .)37ایــن ابزارهــای جدیـ ِـد دانشهــای نویــن،
گســرههای نــو و افقهــای معنایــی تــازهای را ف ـراروی محققــان قرآنــی ق ـرار میدهــد.
کاربردشناسـی ،بهعنـوان رویکـردی زبانشـناختی ،بـه بررسـی چگونگـی پیونـد متون با محیـط اجتامعی
میپـردازد .در ایـن میـان ،نظریـهی کنشگفتـاری رسل ،یکـی از پرکاربردتریـن آرای کاربردشناسـی بهشمار
میآیـد .الگـوی کنشگفتـاری ،بستر مناسـبی بـرای دریافـت موقعیتهـا و کنشهـای بانویـی برخـوردار از
جایـگاه اجتامعـی ،در موقعیتهـای متفـاوت اسـت و بـه ترسـیم مؤلفههـای تربیـت اجتامعـی بـرای حضور
زنـان در اجتماع میانجامـد .ایـن مقالـه بـر آن اسـت تـا بـا روش توصیفی-تحلیلـی و در چهارچـوب نظریـه
کارگفتهـای جـان رسل ،)1969( 1بـه بررسـی آیـات مربوط به ملکهی سـباء در قرآن بپـردازد .گفتامن ملکهی
(ع)
سـبأ ،بهنحـو منسـجم و پیوسـته ،در آیـات  20تا  44سـورهی منـل و در تعامل بـا روایتی از حرضت سـلیامن
ذکرشـده اسـت .پژوهـش حـارض درصـدد پاسـخگویی به پرسـشهای زیر اسـت:
 -1کنشگفتارها در گفتامن ملکهی سبأ چگونه مطرحشده است؟
 -2بهکارگیــری کنشگفتارهــا در گفتــان ملکــهی ســبأ ،چــه داللتهایــی را در حــوزهی تربیــت
اجتامعــی زنــان نشــان میدهــد؟
 -3انــواع بهکارگیــری کنشگفتارهــا در قصــهی ملک ـهی ســبأ ،چــه می ـزان بــا بافــت موقعیــت متناســب
بــوده اســت؟
تاکنــون پژوهشهایــی دربــارهی کاربســت نظریــهی کنشگفتــار در قــرآن کریــم انجامشــده اســت؛ از
آن جملــه میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:
مقالــهی «تحلیــل منتشناســانه ســورهی بقــره بــر اســاس نظریــه کنشگفتــار» از زارع و برزگــر (،)1392
1- John Searle
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بــا روش توصیفــی –تحلیلــی دریافتــه اســت کــه غالبـاً در ارتبــاط خالــق و مخلــوق ،بـرای مفهــوم بشــارت و
انــذار ،از کنشهــای منظــوری اســتفاده میشــود.
در مقال ـهی «تأثیــر بافــت زمانــی مکانــی بــر تحلیــل کنشگفتــار ،مقایســهی فراوانــی انــواع کنشهــای
گفتــار در ســورههای مکــی و مدنــی قــرآن» از حســینی معصــوم و رادمهــر ( ،)1394بــه دســت آمــده اســت
کــه در ســورههای مدنــی ،کنشگفتارهــای اظهــاری کمــر و کنشگفتارهــای عاطفــی ،ترغیبــی ،تعهــدی و
اعالمــی بیشــر بهکاررفتــه اســت.
در پژوهــش «کارکردهــای معنایــی و تــوان منظــوری جمــات اســتفهامی قــرآن کریــم بــا توجــه بــه
نظریــهی کنشگفتــاری» ،ویســی و اورکــی ( ،)1394نقــش کنشگفتارهــا در بیــان منظــور جمــات اســتفهامی
بررسیشــده اســت.
مقالـهی «تحلیــل مــن ســوره مریــم بــر اســاس نظریـهی کنشگفتــاری بــا تأکیــد بــر الگــوی جــان رسل»،
از حســنوند ( ،)1398بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه در ســورهی مریــم کنــش اظهــاری ،ترغیبــی و عاطفــی
بیشــرین بســامد را داشــته اســت.
در پژوهــش «نگرشــی کاربــردی بــه رفتارشناســی ملکـهی ســبأ در تعامــل بــا مــردم ،در تفســیر آیــات 23
و  24منــل» ،از نــادری و بهجتپــور ( )1397نیــز ،تنهــا بحــث مرشوعیــت جهــاد ابتدایــی معصومــان و جــواز
حکومــت زنــان ،بــر اســاس  2آیــه از ســورهی منــل از دیــدگاه مفـران بررسیشــده اســت.
چنانکــه مشــاهده میشــود تحقیقــات انجامشــده ،بــه داللتهــای کنشگفتارهــای ملک ـهی ســبأ در
تربیــت اجتامعــی زنــان نپرداختهانــد و از نظــر بســر پژوهشــی بــا مقالــه حــارض متفــاوت هســتند.

 .2مفهومشناسی تربیت اجتامعی

تربیــت اجتامعــی بــه پــرورش جنبههایــی از شــخصیت انســان اشــاره دارد کــه بــه تعامــل فــرد بــا دیگران،
در انجــام مســئولیتهای اجتامعــی مربــوط اســت (حاجیدهآبــادی ،1377 ،ص )115؛ بهعبارتدیگــر،
تربیــت اجتامعــی ،آشــنایی بــا مفاهیــم گوناگــون زندگــی گروهــی و مزایــا و محدودیتهای زندگــی اجتامعی
و شــناخت گروههــای اجتامعــی و ارزشهــا و قوانیــن حاکــم بــر آنهاســت (شــکوهی ،1393 ،ص  .)23برخــی
از عنــارص تربیــت اجتامعــی عبارتنــد از :تقویــت روابــط اجتامعــی ،رشــد آگاهیهــای اجتامعــی ،رفتــار
اجتامعــی ،بســط افــکار و ارزشهــای اجتامعــی و اهــداف مشــرک (نحــاوی ،2006 ،ص .)75
توجــه بــه تفاوتهــای جنســیتی ،یکــی از مهمتریــن مالحظــات در تحقــق تربیــت اجتامعــی اســت.
آموزههــای قرآنــی کــه ســبب اصــاح رابطــهی انســان بــا دیگـران میشــود و غایــت قــرب الهــی را پیــش رو
ق ـرار داده ،بــا راهربدهــای متنوعــی ،انســان را بــه مســیر تربیــت اجتامعــی رهنمــون ســاخته اســت .یکــی
از راهربدهــای قرآنــی بـرای ارائــهی اصــول تربیــت اجتامعــی زنــان ،ارائــهی الگوهایــی از زنــان برگزیــده در
داســتانهای قرآنــی اســت .بــه همیــن منظــور ،دقتنظرهــای کاربردشناســی زبــان ،نــکات قابلتأملــی را در
تحقــق تربیــت اجتامعــی زنــان هویــدا میســازد.
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از دیــد زبانشناســان ،گفتههــا ،وقایــع زبانــی یــا کنشهــای زبانــی هســتند کــه ب ـرای نتایــج خــاص یــا
اث ـرات ویــژه در نظــر گرفتــه شــدهاند .از ایــن دیــدگاه ،ب ـرای دریافــت دقیــق معنــای یــک جملــه و مــن،
عــاوه بــر معانــی ظاهــری و درجشــده در فرهنــگ لغــت ب ـرای واژگان ،عواملــی همچــون موقعیتهــای
اجتامعــی ،زمــان و مــکان و اش ـراکات فرهنگــی نقــش بســیاری دارنــد کــه بــه ایــن عوامــل ،بافــت گفتــه
میشــود (کــوک ،1388 ،ص .)57
بدیــن ترتیــب ب ـرای فهــم متــون ،تحلیلهــای جامعهشناســی ،روانشناســی و تاریخــی رضوری اســت؛
پــس مــرز تفکیــک نحــو ،معناشناســی و کاربردشناســی ،بهعنــوان زیرمجموعههــای زبانشناســی ،در گــرو
بافــت اســت .درواقــع ،نحــو بــه مطالعــه و بررســی جملههــا میپــردازد؛ معناشناســی ،گزارههــا را مطالعــه
میکنــد و کاربردشناســی ،کنشهــای بیانــی و بافــت پیرامونــی را بررســی میمنایــد و کاربردشناســان در
پــی آن هســتند کــه منــود بیرونــی زبــان ،در موقعیــت پیرامونــی تبییــن شــود (صانعیپــور ،1390 ،ص .)62
کاربردشناســی بیــش از آنکــه بــه نــوع ارتبــاط نحــوی میــان واژگان بپــردازد ،بــر روی ویژگیهــای گوینــده و
مخاطــب و رشایــط گفتگــو و بافــت حاکــم بــر گفتگــو متمرکــز میشــود.
کاربردشناســی زبــان ،از رهگــذر تجزیهوتحلیــل دادههــای زبانــی ،نقــش برجســتهای در فهــم و انتقــال
معنــای ژرف آیــات قرآنــی ایفــا میکنــد و ســطوح نوینــی از مفاهیــم و آموزههــای قرآنــی را فــراروی
مخاطبــان قـرار میدهــد .در کاربردشناســی زبــان ،معنــای گزارههــا در بافتــی کــه تولیدشــده کاوش میشــود
و در تحلیــل مــن بســیار مؤثــر اســت.
نظریــهی کنشهــای گفتــاری ،یکــی از نظریــات مطــرح در حــوزهی کاربردشناســی زبــان اســت .نــگاه
بــه متــون دینــی بهعنــوان کنــش ســبب میشــود تــا ماهیــت ایــن متــون بــا توجــه بــه بســرهای تربیتــی،
اجتامعــی ،تاریخــی و ادبــی آن مــن ،بهصــورت نظاممنــدی تفســیر شــود (بوتــا ،1991 ،ص  .)300از نظــر
رسل ،زبــان بهمثابــه پدیــدهای اجتامعــی ،دربردارنــدهی کارگفتهایــی اســت کــه مطابــق وضــع روانــی
گوینــده ،در تطبیــق بــا جهــان خــارج تولیــد میشــود (رسل ،1969 ،ص  .)90رسل شــاگرد شــهیر آســتین ،یکــی
از پیشــگامان فلســفهی زبــان ،بــه بررســی نقــش گفتــار در ارتبــاط بــا رفتــار گوینــده و شــنونده پرداختــه و
کنشهــای گفتــاری را بــه  5دســته تقســیم کــرده اســت:
کنــش اظهــاری (ترصیحــی) :2کاربــر زبــان بــا اســتفاده از واژههایــی بــا درونمایـهی رشح ،نفــی ،نقــد،اعـراض ،گزارشدهــی و دلیـلآوری ،باورهــای خــود را دربــارهی درســتی امــور بیــان میکنــد ،بــر موضوعــی
تأکیــد میمنایــد و یــا بــه نتیجهگیــری میپــردازد.
کنــش ترغیبــی :3کاربــر زبــان بــا اســتفاده از واژههایــی بــا درونمایـهی دســتور ،درخواســت ،پیشــنهاد واطمیناندهــی ،مخاطــب را بــه انجــام یــا تــرک رفتــاری تشــویق میکنــد.
1- Speech act theory
2- Representative act
3- Directive act
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کنــش عاطفــی :1کاربــر زبــان بــا اســتفاده از واژههــا ،احســاس مثبــت یــا منفــی خــود نســبت بــهرخدادهــا را ابــراز میکنــد.
کنــش تعهــدی :2کاربــر زبــان بــا اســتفاده از واژههایــی بــا درونمایـهی قــول دادن ،ســوگند خــوردن وموافقــتکــردن ،تعهــد خویــش نســبت بــه انجــام عملــی در آینــده را بیــان میکنــد.
کنــش اعالمــی :3کاربــر زبــان بــا اســتفاده از واژگانــی بــا درونمای ـهی منصــوب کــردن ،اخ ـراج کــردن،باطــل کــردن و نامگــذاری ،رویــدادی جدیــد را اعــام میکنــد (رسل ،1979 ،ص .)40
هرچنــد الگــوی کنشهــای گفتــاری در زبانشناســی معــارص ،در ظاهــر بــا مباحــث بالغــت ســنتی
همچــون حــال و مقــام ،کاربردهــای ثانــوی کالم ،تقدیــم و تأخیــر اجـزای کالم قرابتهایــی دارد؛ امــا میتــوان
اذعــان داشــت دســتهبندی ارائهشــده در ایــن الگــو ،جامعیــت قابلپذیرشــی در تحلیــل کنشهــا ،بــر اســاس
ســیاق و بافــت ارائــه داده اســت.

 .4نگاهی به بافت موقعیتی

در تحلیلهــای کنشگفتــاری ،بــه عوامــل بــرون زبانــی یــا بافــت موقعیتــی توجــه میشــود؛
بهعبارتدیگــر ،در اینگونــه تحلیــل ،چگونگــی تبلــور و شــکلگیری معنــا در پیــام واحدهــای زبانــی در
ارتبــاط بــا عوامــل برونزبانــی ،واحدهــای زبانــی و نیــز کل نظــام زبانــی و عوامــل برونزبانــی (بافــت
اجتامعــی ،فرهنگــی ،موقعیتــی) بررســی میشــود .بنیانگــذاران نظری ـهی کنشگفتــاری ،همــهی اظهــارات
زبانــی را از مقولــهی فعــل میداننــد؛ بدیــن معنــا کــه ارتبــاط زبانــی هنگامــی تحقــق مییابــد کــه گوینــده
کنشگفتــاری انجــام دهــد (قامئینیــا ،1381 ،ص )9؛ بنابرایــن ،نقــش جمــات در عمــل و فعلــی اســت کــه از
آنهــا ناشــی میشــود .منظــور اصلــی زبــان ،کار و عمــل اســت و از رهگــذر تأثیــر بافــت موقعیتــی ،بررســی
گفتــان آشــکار میگــردد.
(ع)
روایــت ملک ـهی ســبأ در ملــک ســلیامن نبــی شــکل میگیــرد .در قــرآن ،از مــکان دقیــق رسزمیــن
ســلیامن(ع) ســخنی نیســت؛ امــا بــر اســاس شــواهد تاریخــی ،در فلســطین امــروزی یــا اورشــلیم بــوده اســت.
اورشــلیم از دو واژهی «اور» بــه معنــای زمیــن و «شــلیم» بــه معنــای ســلیامن تشکیلشــده اســت (مــا
حویــش آلغــازی ،1382،ج  ،2ص  .)444برخــی بــر ایــن اعتقادنــد کــه محــل اصلــی قــوم ســبأ ،متــدن عظیمــی
اســت کــه در رشق شــهر صنعــا پایتخــت کنونــی یمــن بــوده اســت (قرشــی ،1366،ج  ،3ص )203
ســلیامن فرزنــد حــرت داود(ع) و در شــار رســوالن بنیارسائیــل بــوده و بــر اســاس آیــات ،از امتیازاتــی
ویــژه بهرهمنــد بــوده اســت:
ـح َع ِاص َف ـ ًة
تســخیر بادهــا بهعنــوان مرکبــی ب ـرای دسرتســی بــه مناطــق دوردســتَ « :و لِ ُس ـلَ ْی َم َن ال ِّریـ َض الَّ ِت ـ ی بَا َرکْ َنــا ِفی َهــا» (االنبیــاء)81 :؛
تَ ْج ـ ِر ی ِبأَ ْم ـ ِر ِه إِ َل ْالَ ْر ِ 
1- Expressive act
2- Commissive act
3- Declaration act
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تسخیر موجودات رسکش برای انجام کارهای مثبتَ « :والشَّ َی ِاطی َن ك َُّل بَ َّنا ٍء َو َغ َّو ٍ
اص» (ص)38 :؛
اب» (هامن)38 :؛
اختیارات فراوان در امور گوناگونَ « :ه َذا َعطَا ُؤنَا فَا ْم ُن ْن أَ ْو أَ ْم ِسكْ ِب َغ ْی ِر ِح َس ٍآب» (هامن.)38 :
مقامات معنویَ « :وإِنَّ لَهُ ِع ْندَ نَا لَ ُزلْفَى َو ُح ْس َن َم ٍتصویــری کــه قــرآن از ســلیامن ترســیم میکنــد ،پیامــری بلندمرتبــه ،دارای علــم فـراوان و تقوای واالســت
ـم الْ َع ْبــد» (ص )30،ســتوده
اب» (هــانَ « ،)30 :ءاتَ ْی َنــا ُحكْـ ًـا َو ِعلْـ ًـا» (االنبیــاء )79 ،و «نِ ْعـ َ
و بــا اوصــاف «أَ َّو ٌ
شــده است.
بــر اســاس گزارشهــای تاریخــی و روایــی ،ملکــهی ســبأ ،دخــر رشاحیلبــن مالکبــن ریــان بــا نــام
بلقیــس بــود (الســیوطی ،1401 ،ج  ،5ص  .)105برخــی بــر ایــن اعتقادنــد کــه واژهی بلقیــس مرکــب از دو
واژهی «بــل» مخفــف «بعــل» یعنــی خورشــید و «قیــاس» ،بــه معنــای ملکـهای اســت کــه همچــون خورشــید
اســت یــا ملک ـهای کــه همچــون اهالــی مــرق ،کیــش خورشیدپرســتی دارد (بالغــی ،1386 ،ص  .)181بــر
اســاس آیــات ،ملک ـهی ســبأ شــخصیتی پرتــوان ،حقیقتبیــن ،آیندهنگــر ،خردمنــد و پویاســت کــه تحــت
تأثیــر گرایشهــای عاطفــی خــود قـرار نــدارد و از عهــدهی حکمرانــی یــک رسزمیــن نســبتاً وســیع و خشــک
برآمــده اســت .او در ابتــدا خورشیدپرســت بــود؛ امــا بــه دعــوت ســلیامن یکتاپرســت شــد و به آییــن توحیدی
روی آورد (طــری ،1412 ،ج  ،19ص .)92
در آیــات ســورهی منــل ،از قــوم ســبأ نیــز ســخن بــه میــان میآیــد کــه از آنــان بــه «الْ َمـ َـأُ» (النمــل)29 :
تعبیــر شــده اســت .هنگامیکــه هدهــد ،نامــهی ســلیامن را بــه ملکــه داد ،وی دربــارهی نامــه بــا ایــن گــروه
مشــورت میکنــد« .الْ َمـ َـأُ» در لغــت ،بــه معنــای گروهــی از مــردم اســت کــه هیبــت آنــان ،چشـمها را خیــره
میکنــد و در زمــرهی ارشاف و بــزرگان قــوم هســتند (الطریحــی ،1415 ،ج  ،1ص  )396و بــر یــک دیــدگاه،
اتفاقنظــر دارنــد (راغــب االصفهانــی ،1412 ،ص .)776

 .5تحلیل کنشگفتارهای ملکهی سبأ

ملکــهی ســبأ زمامــدار مردمانــی بــود کــه آنــان بهطــور اختیــاری ،رسرشــتهی امــور را بــه او ســپرده
بودنــد (ابوزهــره ،بیتــا ،ج  ،10ص  .)544حــرت ســلیامن پــس از اطالعیابــی دربــارهی وجــود ملک ـهای
خورشیدپرســت در رسزمیــن ســبأ ،بهوســیلهی نام ـهای از ایشــان میخواهــد کــه بــر او برتریجویــی نکنــد.
ملکــه پــس از دریافــت نامــهی ســلیامن ،آن را ارجمنــد و گرامــی میخوانــد و از اطرافیــان ب ـرای بررســی
اوضــاع نظرخواهــی میکنــد .رسان کشــور ،تــوان نظامــی خــود را یــادآور میشــوند و در پایــان ،تصمیــم
نهایــی را بــر عهــدهی ملکــه میگذارنــد .ملکــه بــا حــزم و دوراندیشــی بیــان میکنــد« :تجربــه چنیــن ثابــت
کــرده آنــگا ه کــه پادشــاهان بــه رسزمینــی حملــه کننــد ،ملــت را ذلیــل و بــزرگان را خــوار میکننــد»؛ بنابراین،
فکــر جنــگ را رد میکنــد و هدی ـهای ب ـرای آن حــرت میفرســتد.
ســلیامن هدیــه را منیپذیــرد و بــه فرســتادگان میگویــد :بــه فرمانــروای خــود گوشــزد کنیــد کــه ســلیامن
نیــازی بــه ایــن اندوختههــای فناپذیــر دنیایــی نــدارد ،بلکــه شــا بــه هدایــای خــود خشــنود باشــید و در
پایــان ،بــه آنــان نســبت بــه جنگــی ویرانگــر همـراه بــا خــواری و ذلــت هشــدار میدهــد.
ســلیامن از بــزرگان خویــش میخواهــد کــه تخــت باشــکوه ملکــه را بــا اندکــی تغییــر ب ـرای او آمــاده
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کننــد؛ امــا ملکــه بــا حالــت حیــرت و تردیــد ،تخــت خــود را شناســایی و بــه قــدرت ماورایــی ســلیامن اعـراف
میکنــد .در ایــن داســتان ،وارســتگی ملکــه از لجاجتهــای نابخردانــه آشــکار اســت .او کــه بــا نــور ایــان
ـت نَ ْفــىِ َو أَ ْس ـلَ ْم ُت َمـ َـع
تــوأم بــا عقیــدهی توحیــدی احاطهشــده بــود ،بــا اظهــار جملــهی « َر ّب إِ ّىن ظَلَ ْمـ ُ
ب الْ َعلَ ِمیـنَ» (النمــل )44 :اقـرار میکنــد کــه در زمــرهی یکتاپرســتان قرارگرفتــه و پیــرو آییــن
ُسـلَ ْی َمنَ لِلَّـ ِه َر ّ
ســلیامن شــده اســت (ابوزهــره ،بیتــا ،ج  ،10ص .)5459
اکنـون گفتارهـای ملکهی سـبأ ،با توجه بـه الگوی ارائهشـدهی رسل دربارهی کنشهای گفتـاری ،واکاوی و
بررسـی میشـود تـا از ایـن رهگذر ،الگـوی حضور اجتامعی زنـان از دیدگاه قرآنی اسـتخراج گردد:
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

آیه

یَأَی ُّها الْ َملَ ُؤا ْ
اب كَرِی ٌم
إِنِّی أُلْ ِق َی إِل ََّی كِتَ ٌ
إِنَّ ُه ِمن ُسلَیْ َم َن
َو إِنَّ ُه ب ِْسمِ اللَّ ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِحیمِ
قَال َْت یَأَی ُّها الْ َملَ ُؤا ْ
أَفْتُو ِىن ِىف أَ ْمرِى
تى ت َش ْه ُدونِ
ُنت ق َِاط َع ًة أَ ْم ًرا َح َ
َما ك ُ
َ
قَال َْت إِ َّن الْ ُمل َُوك إِذَا َد َخلُوا ْ قَ ْریَ ًة أف َْسدُو َها
َو َج َعلُوا ْ أَ ِع َّز َة أَ ْهلِ َها أَ ِذلَّ ًة
َو كَذَالِ َك یَ ْف َعلُو َن
َو إِ ّىن ُم ْر ِسلَ ٌة إِلَی ْهم ِب َه ِدیَّ ٍة
فَ َن ِاظ َر ُة ِب َم یَ ْر ِج ُع الْ ُم ْر َسلُو َن
قَال َْت كَأَنَّ ُه ُه َو
َو أُوتِی َنا الْ ِعلْ َم ِمن قَبْلِ َها
َو كُ َّنا ُم ْسلِ ِمی َن
قَال َْت َر ّ
ب إِ ّىن ظَلَ ْم ُت نَفْىسِ
ب الْ َعلَ ِمین
َو أَ ْسلَ ْم ُت َم َع ُسلَ ْی َم َن لِلَّ ِه َر ّ

توضیح

دعوت به شنیدن
بیان کردن
معرفی کردن
تأکید کردن
دعوت به شنیدن
درخواست کردن
دلیل آوردن
توصیف کردن
رشح دادن
دلیل آوردن
گزارش دادن
توصیه کردن
تعجب کردن
رشح دادن
ادعا کردن
اظهار تأسف کردن
اعالم کردن

نوع کنش
ترغیبی
اظهاری
اظهاری
اظهاری
ترغیبی
ترغیبی
اظهاری
اظهاری
اظهاری
اظهاری
اعالمی
اظهاری
عاطفی
اعالمی
اظهاری
عاطفی
اعالمی
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 .6تحلیل دادهها

از رهگــذر تحلیــل کنشگفتارهــای بانــوی برگزیــدهی قرآنــی میتــوان گفــت بســامد هریــک از
کنشگفتارهــای الگــوی رسل ،متناســب بــا مفهــوم آیــات و ترســیمکنندهی نــگاه متعالــی قرآنــی بــه رشایــط
حضــور اجتامعــی زنــان اســت و توجــه بــه ایــن موضــوع ،در ارتباطــات اجتامعــی زنــان بســیار مؤثــر و
قابلتأمــل اســت .ایــن الگــو تعیینکننــدهی بایدهــا و نبایدهــای رفتــار اجتامعــی زنــان و ترســیمکنندهی
الگــوی پذیرفتهشــدهی فرهنگــی قرآنــی اســت .بــر اســاس ایــن الگــو میتــوان بــه تحلیــل ذیــل در ارتباطــات
اجتامعــی زنــان دســت یافــت:

 .6-1خردورزی و حضور عفیفانه

زن از زیرســازهای بســیاری از قالبهــای ادبــی و هــری اســت .حضــور زن در قــرآن ،بــه ســبب
نقشآفرینــی وی در بخشــی از تاریــخ و جریانهــای اجتامعــی اســت .بهرغــم دیگــر آثــار ،زن در قــرآن،
ابـزار جــذب مخاطــب و عامــل انگیــزش احســاس و هیجــان نیســت ،بلکــه کنشهــای رفتــاری و گفتــاری وی،
مخاطبــان را بهســوی مقاصــد ژرف قرآنــی پیــش میبــرد.
مطابــق جــدول ،کنشگفتارهــای اظهــاری ملکــهی ســبأ ،نســبت بــه دیگــر کنشگفتارهــا بســامد
بیشــری دارد .گفتارهــای اظهــاری در خدمــت توصیــف ،ترشیــح و  ...اســت .کنــش اظهــاری بـرای توصیــف
حالــت یــا حادث ـهای اســت کــه گوینــده دربــارهی آن اطالعــات جامعــی دارد و عقیــدهی خــود را دربــارهی
درستیونادرســتی مطلبــی اظهــار میکنــد و محتــوای گ ـزارهای را بــر جهــان و محیــط مطابقــت میدهــد.
محتــوا و درونمایــهی کنشگفتارهــای اظهــاری ملکــه ،از عیــار گفتــار قرآنــی برخــوردار اســت کــه در
ـم ِىف أَنف ُِسـه ِْم َقـ ْو َل بَلِی ًغــا»
ـم َقـ ْو ًل َم ْی ُســورا» (االرساء ،)28 :بیانــی رســا « َو ُقــل لَّ ُهـ ْ
آن لحــن مالیــم « َف ُقـ ْـل لَ ُهـ ْ
(النســاء ،)63:ســخنی اســتوار و موافــق بــا واقــع « َو قُولُــواْ َقـ ْو ًل َسـ ِدیدًا» (احـزاب ،)70 :غیــر اغواگــر « َو قُولُــواْ
ـم َق ـ ْو ًل َّم ْع ُرو ًفــا» (النســاء )8:بهصــورت آشــکاری مشــاهده میشــود.
لَ ُهـ ْ
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تعــدد کنشهــای اظهــاری ملکــه ،گویــای حضــور وی در جامعــه بــا هــدف اصــاح رویکردهــای غالــب
معــارص خــود اســت و ایــن امــر منــوط بــه رعایــت حضــور عفیفانــه در گفتارهــا و تعامــات اجتامعــی اســت.
ملکــه ،عفــاف را پایــهی کنشهــای گفتــاری خــود قـرار میدهــد .ارتبــاط عفیفانــه بــه معنــای احـراز از آنچــه
در گفتــار و کــردار شایســته و نیکــو نیســت ،در وجــود ملکــه تجلــی بــارزی دارد .از دیــدگاه قرآنپژوهــان،
ملکـهی ســبأ بــا وجــود برخــورداری از جــاه و مــال فـراوان ،بــه طبــع زنانگــی خویــش ،بــا احتیــاط و عفــاف
پیــش م ـیرود و درنهایــت ،همیــن ویژگیهــای نیکــوی زنانــه ،او را بــه تســلیم در برابــر حــق وام ـیدارد
(خلفاللــه ،1999 ،ص .)308
ارتبــاط کالمــی عفیفانــه ،از عنــارص تحکیمبخــش روابــط اجتامعــی اســت کــه بهواســطهی آن ،اح ـرام
متقابــل حفــظ میشــود و شــخصیت اجتامعــی انســانها خدشــهدار منیگــردد .حضــور اجتامعــی زن ،منــوط
بــه رشــد اســتعدادها و اجتنــاب از ابتــذال و رعایــت ضوابطــی اســت کــه ضامــن شــأن زن اســت .عفــاف در
ســطوح ارتباطــات انســانی ،بــه معنــای غلبــهی عقالنیــت بــر عواطف و حفــظ هویــت در تعامــات اجتامعی
اســت .جلــوهی عفــاف در گفتــار ،بهمنزلــهی یکــی از منادهــای عفــاف ارتباطــی ،زمینهســاز تأمیــن امنیــت
اجتامعــی بهشــار میآیــد.
یکــی دیگــر از دســتاوردهای کنشگفتارهــای ملکــه ،شناســایی شــاخصههای وضعیــت مطلــوب در فرایند
کنــرل اجتامعــی اســت .ملکـهی ســبأ بــا حضــوری فراجنســیتی ،هشــیارانه وارد عرصــهی اجتــاع میشــود و
بهعنــوان فرمانــروا و یــا رکــن سیاســی جامعــه ،مصداقــی از رفتــار اجتامعــی ســامل را ارائــه میدهــد.
تأمــل در کنشگفتــار ترغیبــی ملکــه ،پــس از ارســال هدیه بـرای ســلیامنَ « ،ف َن ِ
اظـ َر ٌة ب َِم یَ ْرجِ ـ ُـع الْ ُم ْر َسـلُونَ»
(النمــل )35 :نشــانگر آن اســت کــه او بــا هــدف تشــخیص صحــت دعــوت ســلیامن ،رویـهی عاقالنــهای در
پیــش میگیــرد و واکنشهــا و رفتارهــای وی را ارزیابــی میکنــد و ادامــهی ارتبــاط را منــوط بــه واکنــش
صحیــح مخاطــب میدانــد و از هرگونــه شــتابزدگی در گفتــار و تصمیمگیــری اجتنــاب میکنــد .از دیــدگاه
مفـران ،وی در مواجهــه بــا حــرت ســلیامن ،بــا مصلحتاندیشــی و یافــن مســیری صلحآمیــز ،از جــان و
مــال مــردم محافظــت کــرده اســت (جــوادی آملــی ،1390 ،ص  .)54بدیــن ترتیــب ،کنشگفتارهــای اظهــاری
مــن ،انعکاسدهنــدهی فضــا و عملکــرد اجتامعــی ملکــه اســت.
َـت إِنَّ الْ ُملُـوكَ إِ َذا َد َخلُـواْ َق ْریَةً
کنشگفتـاری اظهـاری بر پایهی مسـلامت شـناختی اسـتوار میشـود« :قَال ْ
أَف َْسـدُوهَا َو َج َعلُـواْ أَ ِعـ َّز َة أَ ْهلِ َهـا أَ ِذلَّ ًة» (النمل .)34:ملکه ،واقعیت جهانی فاسـد بـر پایهی تحمیل قدرت و به
بردگـی کشـیدن و تخریـب را بیـان کـرده اسـت .ملکه بـر پایهی اسـتدالل به شـواهد تاریخـی ترصیح میکند
کـه سـیرهی فرمانروایـان سـتمکار آن اسـت کـه اگـر جنـگ رخ دهـد ،رسزمینهـا منهـدم میشـود؛ همچنیـن
صحـت ایـن مسـئله ،بـا پارهگفتاری دیگـر تصدیق میگـرددَ « :وكَ َذلِكَ یَ ْف َعلُـونَ» (هامن )34 :و بـه این ترتیب،
اسـتدالل دربـارهی آینـده ،به اسـتناد شـاهدی تاریخـی انجام میشـود .کنشگفتار اظهـاری بر پایـهی تدبیر و
مصلحتاندیشـی شـکل میگیـرد و نکتـهی ظریف این اسـت کـه گفتامنپرداز ،زنـی برخوردار از هوشـمندی
و خـردورزی دوراندیشـانه اسـت کـه فراتـر از مشـاوران خـود ،بـه پیشبینی وقایع آینـده میپـردازد .گفتامن،
شـخصیتی عفیـف و بـا درایـت را نشـان میدهد که جایگاه سـلیامن نبی(ع) و درسـتی دعوت توحیـدی وی را
درک میکنـد و مطابـق پیشفرضهـای رفتـار عفیفانـه در نـگاه قرآنـی حضـور مییابد.
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 .6-2بهرهجویی از دیدگاهها

کنشگفتارهــای ترغیبــی ملکــهی ســبأ ،بــرای بیــان خواســتهها و ترغیــب مخاطبــان بــه بــرآوردن
درخواسـتها استفادهشــده اســت .جملـهی انشــایی نــدا ،بـرای فراخوانــدن و دعــوت بـرای مشــورت اســت
کــه تقدیــر آن «ادعــو» یــا «انــادی» اســت کــه حــرف «یــا» بــر آن داللــت میکنــد .کنشگفتــاری ترغیبــی ،دو
بــار بهصــورت « َیــا أَ ُّی َهــا الْ َمــأ» (هــان ،)38 ،32:از جانــب ملکــه بـرای درخواســت نصیحــت و دعــوت بــه
همفکــری از کارگـزاران آمــده اســت (ابوزهــره ،بیتــا ،ج  ،10ص  )5451و بــر فراســت و دوراندیشــی ملکــه
داللــت دارد (صابونــی ،1421 ،ج  ،2ص )375؛ زی ـرا در امــور کالن ،جویــای عقــل جمعــی میشــود .ملکــه
بــا اســلوب نــدا ،کارگ ـزاران را از هــر بخــش و حــوزهی فرمانروایــی ،بــه مشــورت دعــوت میکنــد و ب ـرای
مواجهـهی صحیــح بــا ایــن پیشــامد ،از دیدگاههــای آنــان بهــره میگیــرد (فضلاللــه ،1419 ،ج  ،17ص .)204
ملکـهی سـبأ ،بهعنـوان زنـی کـه در تصمیمگیریهـای اثرگـذار بـر زندگـی جامعـهی خـود سـهیم اسـت و
حضـوری فعاالنـه در تحـوالت معارص خود دارد ،پس از دریافت نامهی حرضت سـلیامن ،نظـر آنان را دربارهی
اقدامـات الزم در برابـر نامـه جویـا میشـود .کنشگفتارهای ترغیبی ملکـه ،دربردارنـدهی مؤلفههایی ازجمله
جمعگرایـی ،میـل بـه کار گروهی ،نوپذیـری و عدالتجویی اسـت .نظرخواهی از دیگران ،جـزء جداییناپذیر
تصمیمگیـری در امـور کالن بهشمار میآیـد .یکـی از مفسران معـارص دراینبـاره مینویسـد :درحالیکـه
اطرافیـان ملكـهی سـبأ ،براى جنـگ اعالم آمادگى كردنـد ،طبع ظریف زنانـهی او موافق جنگ نبـود؛ بنابراین،
نظـر آنـان را بـه مسـائل دیگـر معطـوف داشـت .از ایـن گذشـته ،اگـر او تسـلیم جنگطلبـى اطرافیـان خـود
مىشـد ،از حقیقـت دور مىمانـد و اقـدام او براى آزمایش سـلیامن از طریق فرسـتادن هدیه ،نتیجهی بسـیار
خـوىب بـراى خـودش و هم براى مردم كشـور بهبار آورد و سـبب شـد كـه آنان راه حق را بیابنـد و به خونریزى
متوسـل نشـوند .همچنین از این ماجرا روشـن مىشـود كه برنامههاى شـورایى چنان نیسـت كه همیشـه به
حـق منتهـى شـود؛ زیـرا در این رخداد ،عقیدهی بیشتر اطرافیان او این بود كه توسـل بـه نیروى نظامى مقدم
اسـت ،درحالیکـه عقیـدهی ملكـهی سـبأ برخلاف آن بـود و مىتـوان گفـت كه این نوع مشـورت ،غیـر از آن
اسـت كـه امـروز در میـان مـا رایج اسـت؛ ما نظر اكرثیـت را معیار قـرار مىدهیم و حق تصمیمگیـرى را برای
آنـان قائـل هسـتیم ،درحالیکـه در این نوع مشـورت ،حـق تصمیمگیرى با رهرب جمعیت اسـت و مشـاورین،
تنهـا اظهارنظر مىكنند (مـکارم شـیرازی ،1371،ج ،15ص .)459

 .6-3توحیدمحوری

توحیدمحــوری ،اصلــی اساســی در آموزههــای قرآنــی محســوب میشــود .توحیــد عــاوه بــر آنکــه
تعبیــری دربــارهی ذات وجــودی الهــی اســت ،راه و روشــی بـرای کــال یابــی و شــناخت بنیادیــن عامل هســتی
اســت و همــهی جنبههــای زندگــی ،حــول آمــوزهی توحیــد معنــا مییابــد .هــر جلــوهای از وجــود انســان،
ارتبــاط فعالــی بــا اصــل توحیــد دارد .ایــن امــر فطــری كــه مؤکــدا ً موردتوجــه رســالتهای الهــی قرارگرفتــه،
در قــرآن کریــم ،تنهــا منحــر بــه ســاحت قلــب و درونیــات انســان نیســت ،بلكــه اثــر آن اعتقــاد درونــی در
ســاختار کنشگفتارهــای شــخصیتها نیــز کام ـاً هویداســت.
از دیدگاه قرآنپژوهان ،شخصیت ملکهی سبأ ،منونهی کامل تغییر و تحول از کفر به ایامن است ،هرچند،
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وی از لحاظ بهرهمندی مالی و تجمالت دنیوی ،با فرعون همسان بوده است (علیان ،1992 ،ص  )305و وی در
منصب حکمرانی قرار دارد؛ اما در رویارویی با رخدادها ،عواطف او بر عقلورزی غلبه منیکند و پس از طی
مراحلی متحول میشود و به توحید میگراید (عکاشه ،2014 ،ص .)235
بافــت پیرامونــی کارگفتهــای ملکــه و نقــش مؤثــر ملکــه در تعییــن رسنوشــت جامعــه ســبب شــده
اســت کاربســت کنشگفتــاری عاطفــی از ســوی ملکــه ،بســیار محــدود گــردد و بدیــن ترتیــب ،بــر اســتفادهی
اب ـزاری از کنشگفتــار عاطفــی از ســوی زنــان در عرصههــای اجتامعــی خــط بطــان میکشــد.
ســلیامن نبــی(ع) کــه از راههــای نامعلومــی در آیــات ،از حرکــت ملکــه و کارگزارانــش بهســوی کشــور
خویــش باخــر میشــود ،تــاش میکنــد زمینـهی مســاعدتری بـرای ایــان آوردن ملکــه ایجــاد گــردد .بدیــن
ترتیــب ،بــا یــاری جنیــان و آصفبنبرخیــا (وزیــر ســلیامن) ،تخــت ملکــه بــه محــل اســتقرار ســلیامن منتقــل
میشــود (ابنالفهــد الحلــی ،1407 ،ص  .)59ملکــه پــس از دیــدن تخــت ،خطــاب بــه پیــامآور الهــی گفــت:
«كَأَنَّــهُ ُه ـ َو» (النمــل .)42:از دیــدگاه یکــی از مف ـران معــارص ،اگــر ملکــه مىگفــت :شــبیه آن اســت ،راه
خطــا پیمــوده بــود و اگــر مىگفــت :عیــن خــود آن اســت ،ســخنى برخــاف احتیــاط بــود؛ زی ـرا بــا ایــن
بعــد مســافت ،آمــدن تختــش بــه رسزمیــن ســلیامن ،از طــرق عــادى امــكان نداشــت ،مگــر اینكــه معجــزهاى
ـم ِمـ ْن َق ْبلِهــا َو كُ َّنــا ُم ْسـلِ ِمی َن» (هــان)42:؛ یعنــى
صــورت گرفتــه باشــد و بالفاصلــه افــزودَ « :و أُوتِی َنــا الْ ِعلْـ َ
اگــر منظــور ســلیامن از ایــن مقدمهچینیهــا ایــن اســت كــه مــا بــه اعجــاز او پــى بربیــم ،مــا پیشازایــن،
بــا نشــانههاى دیگــری از حقانیــت او آگاه شــده بودیــم و حتــى پیــش از دیــدن ایــن خــارق عــادت عجیــب،
ایــان آورده بودیــم و چنــدان نیــازى بــه ایــن كار نبــود (مــكارم شــیرازى ،1371 ،ج  ،15ص .)479
َ
َ
کنشگفتاری عاطفی دیگر ،در بافت مناجات ملکه با خداوند متعال شکل میگیرد« :قال َْت َر ِّب إِنِّی ظل ْم ُت
نَف ِْسی» (النمل .)44 :ملکه در گفتار خود ،نخست به درگاه پروردگار استغاثه مىكند و به ظلم خود معرتف
میشود كه خداى را تا آن روز نپرستیده است؛ سپس در قالب کنشگفتار اعالمی ،به اسالم و تسلیم خود در
برابر خدا شهادت میدهد و میگوید« :أَ ْسلَ ْم ُت َم َع ُسلَ ْیامنَ لِلَّ ِه» (هامن .)44 :او التفاىت نسبت به خداى تعاىل
به كارمیبرد ،التفات از خطاب به غیبت و وجه التفات آن است كه خواست از ایامن اجامىل به خدا در جملهی
« َر ِّب إِنِّی ظَلَ ْم ُت نَف ِْسی» (هامن ،)44 :به توحید رصیح انتقال یابد؛ چون در جمله بعدى ،اسالم خود را بر
طریقهی اسالم سلیامن دانست كه هامن توحید رصیح باشد و آنگاه ترصیح خود را با جمله ی « َر ِّب الْعالَ ِمی َن»
تأکید كرد؛ یعنى اقرار دارم كه جز خدا ،در هیچ جاى عاملیان ،رىب نیست و این هامن توحید در ربوبیت است
كه مستلزم توحید در عبادت است (طباطبایى ،1374 ،ج  ،15ص .)366
از دیــدگاه مفــران ،ظلــم بــه نفــس ،هــان رشک اســت .ملکــه میدانســت کــه ســلیامن از ســوی
خداونــد متعــال حامیــت میشــود و در دعــوت خــود صــادق اســت و دیــن ملکــه و قومــش باطــل؛ بدیــن
ســبب اعـراف کــرد کــه بــا پرســتش خورشــید ،بــه خــود ظلــم کــرده اســت و ایــن اولیــن ســطح اعتقــاد اســت؛
ســپس بــه ســطح باالتــری صعــود کــرد :ســطح آراســته شــدن بــه ایــان درســت و اعـراف بــه اینکــه خداونــد،
هــان پــروردگار جهانیــان اســت (ابنعاشــور ،1984 ،ج  ،19ص .)268
ملکــه در کنشگفتــاری اخیــر اعــام میکنــد کــه خداونــدا! مــن هم ـراه رهــرم ســلیامن بــه درگاه تــو
آمــدم ،از گذشــته پشــیامنم و رس تســلیم بــه آســتانت مىســایم .جالــب اینكــه او در اینجــا ،واژهی « َم ـ َع»
تحلیلی تربیتی بر کنشگفتارهای ملکهی سبأ در قرآن

237

یــا «هم ـراه ســلیامن» را بــه كار مىبــرد تــا روشــن شــود در راه خــدا ،همــه برادرنــد و برابــر؛ نــه همچــون
راه و رســم جبــاران كــه برخــی مســلط و گروهــى در چنــگال گروهــى اســیرند .در فضــای توحیــدی ،غالــب و
مغلــوىب وجــود نــدارد و همــه پــس از پذیــرش حــق ،در یــك صــف قـرار دارنــد .هرچنــد ملكــهی ســبأ ،پیشــر
ـم ِمـ ْن َق ْبلِهــا َو كُ َّنــا ُم ْسـلِ ِمی َن» (النمــل)42:؛ وىل در اینجا
هــم ایــان خــود را اعــام كــرده بــودَ « :و أُوتِی َنــا الْ ِعلْـ َ
بــا تأکیــد بیشــر ،اســام آوردن خویــش را اعــام كــرد (طباطبایــى ،1374 ،ج  ،15ص .)366
گفتنــی اســت انســانها بــه لحــاظ شــاکله و ویژگیهــای شــخصیتی ،هرکــدام موجــودی منحرصبهفــرد
هســتند و آنچــه ایــن نفــوس گوناگــون را باهــم مأنــوس میســازد ،تشــابهاتی اســت کــه در باورهــای آنــان
وجــود دارد .ایــن اش ـراک معرفتــی در صورتــی حاصــل میشــود کــه کنشــگران در اجتــاع ،طــرز تلقــی و
باورهــای واحــدی دربــارهی وجــوه بنیادیــن حیــات انســانی داشــته باشــند کــه عبــارت از خــدا ،جهــان و
انســان اســت؛ بهعبارتدیگــر ،تعامــل متقابــل ،هنگامــی بــه احســاس پیوســتگی اجتامعــی میانجامــد کــه
نظــام معنایــی افـراد ،بــه توافــق نســبی در باورهــا رســیده باشــند.

نتیجهگیری

یافتههــای تحلیــل داســتان ملک ـهی ســبأ در قــرآن ،بــا اســتفاده از نظریــهی کنشگفتارهــا در حــوزهی
دانــش کاربردشناســی ،بیانگــر آن اســت کــه:
زبــان عامــل اصلــی ارتبــاط و دربردارنــدهی پیامهــای تربیتــی اســت و بــر اســاس نظریـهی کنشگفتــاریرسل ،میتــوان بــه تحلیــل ارتباطــات اجتامعــی در گفتارهــای شــخصیتهای قرآنــی پرداخــت.
کاربردشناسـی زبـان بهعنـوان یکـی از انواع مطالعات میانرشـتهای ،با هدف ارائـهی تحلیلهای تربیتی،از رهگـذر تجزیهوتحلیـل دادههـای زبانـی ،نقـش برجسـتهای در فهم و انتقـال معنای ژرف آیـات قرآنی ایفا
میکنـد و سـطوح نوینـی از مفاهیـم و آموزههـای قرآنی را فـراروی مخاطبان قرار میدهد .در کاربردشناسـی
زبـان ،معنـای گزارههـا در بافتی که تولیدشـده کاوش میشـود و در تحلیل منت بسـیار مؤثر اسـت.
بــا توجــه بــه آنکــه امــروزه ،موضــوع مســئولیت اجتامعــی زنــان بهمنظــور تکاملبخشــی بــه جامعــه،یکــی از مختصــات عــر کنونــی بهشــار میآیــد ،شــناخت الگوهــای مثبــت زنــان در قصــص قرآنــی ،بـرای
تحقــق تربیــت اجتامعــی امــری بایســته اســت.
از رهگــذر بازخوانــی گفتــان ملکـهی ســبأ و بررســی انــواع کنشگفتارهــای وی ،نحــوهی حضــور زنــاندر صحنــهی زندگــی اجتامعــی اســتنباط میشــود.
بســامد انــواع کنشگفتارهــای ملک ـهی ســبأ ،مطابــق پیشفرضهــای رفتــار عفیفانــه در نــگاه قرآنــیاســت .کنشگفتارهــای زنــان در عرصههــای اجتامعــی ،از نــوع اظهــاری و بعضـاً ترغیبــی ،بــا هــدف تحقــق
مصلحتهــای جمعــی اســت.
کنشگفتار عاطفی و اعالمی بهصورت محدود و تنها در تعامل ملکهی سبأ با خداوند متعال و همچنینپیامآور الهی مشاهده میشود ،چنین رویهای میتواند الگوی زن مسلامن در دوران کنونی باشد.
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