تحلیل و برریس قوم سبأ از منظر قرآن رکمی و تاریخ
(تاریخ دریافت 99/04/26 :تاریخ پذیرش)99/08/06 :
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چکیده
داســتان برای همهی انســانها قابل درک و فهم اســت و اعجاز قرآن در این اســت که
سرگذشــت اقوام را با شــیواترین الفاظ و بهترین نظم و ترتیب بیان نموده است .به همین
جهت یکی از مهمترین اشارات قرآن در این رابطه به قوم سبأ است که هم در سورهی نمل
و هم در سورهی سبأ ذکر این داستان آمده است .همچنین با توجه به ذکر این داستان قرآنی
در متون تاریخی جنبه تاریخ نگارانه آن نیز مورد بررســی قرار گرفته است .این پژوهش به
صورت تحلیلی-توصیفی انجام شــده و سعی شــده با توجه به ذکر آیات قرآن و معانی آن
تحلیل و عبرتهایی که میتوان گرفت و تأثیرش در زندگی انســانها به خصوص جوانان
بپردازد که البته این پژوهش در نوع خودش جدید و بیبدیل است؛ بنابراین هدف از مطالعه
سرگذشت اقوام و مطالعه قصص قرآنی ،تکرار نکردن اشتباهات گذشتگان ،آگاهی از رسالت
انسان در جهان هستی و داشتن حیات طیبه و حرکت به سوی کمال است.
واژگان كليدي :قرآن کریم ،داستانهای قرآنی ،قوم سبأ و تاریخ و عبرتها.

 .1مقدمه

مقال قرآن تأكيد دارد كه تاريخ گذشــتگان ،يك منبع شناخت و معرفت است و به انسان
آگاهي و بينش ميدهد .استاد مطهري نيز در اين مورد مينويسد« :قرآن بهطور صريح و قاطع
تاريخ را براي مطالعه عرضه ميدارد .پس تاريخ هم خودش يك منبع براي شناخت است ...
يعني برويد آثار تاريخي را مطالعه كنيد و بعد ببينيد كه زندگي و جامعهي بشر چه تحوالت
تاريخي پيدا كرده است( ».مطهري)78 :1377 ،
هیچ کتابی اعم از کتب مقدس یا کتب دیگر نیســت که تاریخی به قدمت و در عین حال
تاریخچهای به روشنی قرآن داشته باشد .امروزه حتی اسالم شناسان اذعان دارند که رقیبانه یا
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 )1استادیار گروه زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه فرهنگیان واحد بنتالهدی صدر فردوس ،ایمیلmahdizade.mahnaz@yahoo.com :

«داســتان به مفهوم گستردهی آن پدیدهای اســت هنری که ساختار هندسی ویژهای دارد.
داستان نویس ،یک یا چند حادثه و نیز وضعیتها ،شخصیتها و محیطها را برمیگزیند و
آنها را به زبانی تعبیر میکند( ».بستانی)13 :1 ،1386 ،
شــیوهی نقل داســتان در قرآن ارائهی تصویــری کام ً
ال واقعی و صــادق از حوادث و
سرگذشتهای عبرت آمیزی است که خداوند توانا آنها را در قالب هنری و با بیان ،اسلوب
قصه در قرآن خبر و سرگذشت حق،
و تصویرگریهای زنده و پویا دوباره احیا کرده استّ .
واقع و صادقی است که خداوند علیم برای تقویت روش هدایت ،عبرت و تفکر بشر آن را
با بیانی موجز نقل کرده اســت .لذا در موضوع ،شخصیت ،حوادث و سایر عناصر داستانی
قصههای
قرآن ،تخیّل و آفرینش ذهنی راه ندارد و آن چه هســت جز حقیقت نیســت .در ّ
قرآن آفرینش هنری تنها به نحوهی بیان قصهها برمیگردد( ».عباس نژاد441-439 :1385 ،
با تلخیص و تصرف)

 خیرات و میرک نآرق رظنم زا أبس موق یسررب و لیلحت

به ندرت خصمانه به فرهنگ اسالم و تاریخ قرآن مینگرند؛ به این حقیقت که قرآن بی افزود
و کاست همان است که در زمان حیات رسول (ص) توسط کاتبان وحی با نوشت افزارهای
ســاده و ابتدایی نوشته شده و ســرانجام در عصر عثمان بیش از بیست و هشت هجری به
صورت مدون و به نام مصحف امام در پنج یا شش نسخه ،به خط کوفی فاقد نقطه و نشان
و عالمات اعراب و سجاوندی نوشته شده و به اقطار و مراکز فرهنگی و سیاسی مهم جهان
اسالم ارسال شده است.

در پاســخ به این ســؤال که چرا قرآن در طرح حقایق خود بیشتر از زبان و قالب داستان
استفاده کرده است؟ باید گفت در درجهی نخست پاسخ این سؤال به هدف نزول قرآن باز
میگردد .قرآن کتابی است که برای هدایت انسان نازل شده و همهی طبقات را صرف نظر
از ویژگیهای فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...مورد خطاب قرار میدهد؛ از اینرو باید زبانی
را انتخاب کند که برای همگان قابل فهم و دارای جاذبه باشد.

ولی شاید ا ّولین کتابی که بهطور مستقل به موضوع داستانهای پیامبران پرداخته ،کتاب
«قصصاالنبیاء» ابواســحاق ابراهیم بن منصور بن خلف نیشابوری ،نگاشته شده در قرن
توجه به این موضوع ادامه داشــت ولی اوج توجهات
پنجم باشــد .در دوران بعدی هم ّ
و کثرت تألیفات به قرن اخیر برمیگردد؛ به طوری که آثار نگاشــته شده با این موضوع
در سدهی گذشته با تمام دوران پیش از آن برابری کرده و بلکه افزونتر است .راجع به
ضرورت و اهمیت تحقیق نیز گفته شــده انســانها دائم ًا نیاز به تفکر و یادآوری دارند،
چون فراموش کارند .تعداد زیاد پیامبران الهی مؤید این موضوع اســت .به نظر میرسد
موضــوع بیان عبرتهای قــرآن از دیدگاههای گوناگون با بیانهــا و قلمهای متفاوت
ضرورت دارد.
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پیشینه پژوهش

در رابطه با ابعاد مختلف قرآن کریم از جمله قصص قرآنی وبالغت و مضامین قرآن و...
تحقیقات بی شماری صورت گرفته است پژوهشگران و ادیبان زیادی در قالب کتاب ،مقاله،
رساله و  ...به بررسی زیبایی های ادبی و بالغی و تاریخی قرآن کریم پرداخته اند .همچنین
مقاالتی در رابطه با قوم ســبا از منظر قرآن نگاشته شده که از این میان میتوان به چند نمونه
اشاره کرد:
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 -1قوم ســبا و سد مارب نوشته آقای مســعود عباسی جاهد ،بشارت ،پرتال جامع علوم
انسانی ،شماره  ،59سال 1386

 -2در پژوهشــکده باقر العلوم در قسمت مقاالت علوم انسانی و اسالمی مقاله ای تحت
عنوان قوم ســبا نوشته ی آقای علی محمودی ذکرشده که راجع به موقعیت جغرافیایی قوم
سبا و سد مارب مطالبی آمده است

 -3درفصل نامه ی هفت آســمان دوره  ،17تابستان  ،1394صفحه  109تا  ،126مقاله ای
تحت عنوان حاکمیت زن از نگاه عهد قدیم و قرآن کریم با تکبه بر داستان ملکه سبا نوشته
خانم فاطمه عقیلی آورده شده است.

در کل مقاالت زیادی درباره پیامبر قوم ســبا ،حضرت سلیمان و علت عذاب قوم سبا و
سدمارب العظیم وعلت انحطاط قوم سبا نوشته شده ولی پژوهش و تحقیقی که درباره قوم
سبا و تاریخ آن ها به طور کامل و جامع نگاشته نشده و می توان گفت این مقاله کار نسبتا
جدید و کاملی اســت که هم داستان این قوم و سد مارب و نحوه حاکمیتشان و پیامبرشان
حضرت سلیمان(ع) و حتی چکونگی ایمان آوردن این قوم بدست سلیمان نبی(ع) و سرانجام
انحطاط آن ها به طور کامل و مختصر تحقیق شده که در نوع خودش جدید میباشد.

سوال تحقیق:

تحلیل و بررسی قوم سبا از منظر قرآن کریم و تاریخ چگونه صورت گرفته است؟

 .2ادبیات پژوهش
 .1 .2قوم سبأ در عهد قدیم-تورات

در کتاب تورات در مورد قوم سبأ فقط از دیدار ملکه بلقیس با سلیمان گزارشی آمده که
چون بلقیس از شهرت سلیمان باخبر شد به اورشلیم سفر کرد و با خود ادویه و جواهرات
آورد و در حدود چهار تن طال را به ســلیمان تقدیم کرد .زمانی که هدایا را به سلیمان اهدا
کــرد ،ســلیمان نپذیرفت و هدایایی بهتر از آنچه که بلقیــس آورده بود را به او داد و چون
پیامبران هدایا را نمیپذیرفتند ،بلقیس دانست که او از انسانهای پاک و برگزیده و از پیامبران
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 .2 .2قوم سبأ در متون تاریخی و تفسیری

«مردمان شبه جزیرهی عربستان به دو قسمت عمده تقسيم میشوند:

قحطانيها كه در خاك يمن و زمینهای مجاور آن ســكونت داشــتهاند و نسب آنان به
قحطان يا يقطان بن عامر و ارفخشاد و سام منتهي میگردد.

 خیرات و میرک نآرق رظنم زا أبس موق یسررب و لیلحت

الهی اســت که مردم را به راه راست هدایت میکند( .کتاب مقدس ،عهد قدیم ،کتاب دوم
تواریخ ،بخش نهم)

اســماعيلي يا عدناني كه در حجاز و نجد و اراضي میانهی جزیرهی عربســتان سكونت
دارند و نژادشان به ابراهيم و هاجر میرسد .اینها را عدناني ،مضري ،معدي نيز میگویند.
چون نام يكي از نياكان آنان عدنان -مضر -معد بوده است.

و چون خــاك يمن حاصلخيز بــوده ،قحطانيها زودتر از عدنانیها متمدن شــدهاند.
دولتهای حمير ،سبأ ،كهالن و غيره از ميان اقوام قحطاني برخاسته و با فرعونهای مصر و
پادشاهان بابل و آشور همزمان بودهاند .از شهرهاي نامي آنان مأرب ،صنعا و سبأ میباشد».
(زيدان)8 :1384 ،

قســمت جنوبي شــبه جزيره از قرنها پيش از ميالد داراي حکومتهایی بوده است ،ا ّما
وضع دقيق آنها هنوز هم به درستي روشن نيست .در ميان اين دولتها سبأ داراي اهميّتي
خاص است و چنانكه جنوب شبه جزیرهی عربستان مركز تأسيس حکومتها بوده است،
ســبأ در بين دولتهای جنوبي حكومت بزرگ منطقه به شــمار رفته است .قدرت سياسي
و نظامي و بازرگاني ســبأ توانست به تدريج حکومتهای پراکندهی جنوب را زير پوشش
حكومت مســتقل و گستردهی خود در آورد و دامنهی سلطهی خود را تا به آفريقا بكشاند.
«سبائيان تقريب ًا نُه قرن بر اين منطقه حكومت كردند و منطقهی نفوذ خود را گسترش دادند و
راه بازرگاني اقيانوس هند به درياي سرخ را در دست گرفتند .ادویهی هند و دانههای معطر
يمن (كندر) از طريق باب المندب به درياي ســرخ و از آن جا به خليج عقبه و كنار درياي
متوسط میرفت .دولت سبائيان تا یکصد و پانزده پيش از ميالد دوام يافته است( ».شهيدي
1383؛  12 - 9با تلخيص)
«فرســتادگاني كه بطلميوس دوم و پادشــاهان موريا ،چندره گوپتا و اسوكا ،نزد يكديگر
روانه میکردند و زنان و گاوان و مرمر هندي كه بطلميوس در رژهی دستههای پيروزي خود
در  271ســال پيش از ميالد نمايش میداد ،شايد همه در بندرهاي سبائي با كشتي فرستاده
میشدند( ».حوراني)29 :1338 ،

همچنين «راه خشــكي از يمن به سوريه كه از ميان بيابان به موازات درياي سرخ كشيده
شده ،در آن زمان به وسیلهی سبائيان به كار میرفته است( ».همان)10:
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گرچه ساکنین عربستان جنوبی در طول تاریخ قبل از اسالم ممالکی مانند معین ،سبأ ،قتبان،
اوسان ،حضرموت و حمیر پدید آوردهاند ،ا ّما مشهورترین ،نیرومندترین و طوالنیترین آنها
تمدن سبأ است.
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حکومت سبأ ابتدا به دست مکربها یا کاهنان در میان سالهای  1000ق.م تا  450ق.م و
پایتخت آن «صرواح» بود .آنگاه حکومت از مکربها به ملوک سبأ و پایتخت به مأرب انتقال
یافت و در این دوران بنای سد عظیم و تاریخی مأرب صورت گرفت .در پایان دورهی قبل
از اسالم ،ایرانیان به سرزمین سبأ لشکرکشی میکنند و حکومت ایران جای حکومت حبشی
را میگیرد( ».بیآزار شیرازی 318 - 316 ،1388 ،با تلخیص)

«لشــکریان انوشیروان و حکامی که وی بر یمن گماشت با قریش ُحسن سلوک به خرج
میدادند و آنان را تقویت میکردند و کعبه را محترم میشــمردند و بعضی بنای شــادروان
کعبه را به انوشــیروان نســبت میدهند .مقتضیات سیاسی نیز ایجاب میکرد که انوشیروان
چنین رویّهای را پیش گیرد؛ زیرا در مقابل مسیحیان ساکن عربستان که روابط دینی ،ایشان
را با روم میپیوسته انوشیروان هم بایستی از قریش و کعبه طرفداری کند و آنان را با دولت
ایران موافق ساخته برای کمک در لشکرکشیهای او به روم یا حفظ کاروان تجارت ایران از
همراهی ایشان استفاده نماید( ».خزائلی)160 :1378 ،

«و بعضی از مفســران گویند که شهر سبأ یک شهر نبود ،بلکه دوازده شهر بود که همهی
این دوازده شهر آباد بودند با سدها و بندها ،مهار و گردآوری آب ،جویهای روان و باغات
پر میوه و همهی این دوازده شــهر را حصاری بود یک فرسنگ در یک فرسنگ ،با مردمانی
ثروتمند با خواســت و مال فراوان .چون ناسپاســی کردند و شکر نگزاردند ،خدای تعالی
دوازده پیامبر برایشان فرستاد تا آنان را به پرستش خدای تعالی و شکر نعمتهای فراوانی که
آنان را بود آگاه سازند .پس این دوازده پیامبر گفتند :این نعمتها را خدای به فضل و بزرگی
خویش به شما داده است ،بخورید و خدای ع ّزوجل را از این همه ن ِ َعم و فراوانی شکرگزار
باشید  ...ایشان گفتند :این نعمتهای ما از خدای نیست .پس روی از پیامبران بگردانیدند و
به گفتهی آنان گوش ندادند و ایمان نیاوردند .هر چه آن پیامبران آنان را بگفتند و نصیحت
کردند و دعوت نمودند ،ســود نداشت .پس خدای تعالی چون این نافرمانی از آنان دید و
دانست دعوت آنان برای شکرگزاری سودی ندارد ،همهی آن نعم را برایشان زوال گردانید».
(نیشابوری)510 :1389 ،
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«حال ســلیمان چنان بود که چون بر تخت خود مینشست ،همهی پرندگانی که خداوند
رام او کرده بود ،میآمدند تخت نشین و کسانی را که بر فرشهای اطراف آن نشسته بودند،
زیر ســایه بالهای خود میگرفتند تا از جای استقرار او (هدهد) خورشید به دامان سلیمان
تابید .سلیمان سر برداشت و همانطور که خداوند در قرآن حکایت فرموده است ،گفت :مرا
چه شده که ُهد ُهد را نمیبینم( ».بحرانی)18 :7 ،1389 ،

«آوردهاند که چون ُهد ُهد باز آمد و عذر خویش بگفت ،ســلیمان گفت بنگرم تا این عذر
که میآری راست است یا دروغ ،اگر دروغ است تو را عذابی سخت کنم .جبرئیل امین آمد
آن ســاعت از درگاه ع ّزت که :یا سلیمان مر آن مرغک ضعیف را تهدید میکنی که باش تا
در کار تو بنگرم که راست میگویی یا دروغ؟! یا سلیمان از مرغی ضعیف به عذری ضعیف
چرا بسنده نکنی و به درخواست صدق از وی چه تهدید کنی؟ چرا از ما نیاموزی معاملت
با بندگان؟ آن کافر بینی که در دریا نشــیند در کشتی و باد کژ بر آید و آن کشتی در تالطم
امواج افتد؟ کافران از غرق بترسند ،بت را بیندازند و به زبان عذر دروغ آورند .چون از دریا
بیرون آیند و از غرق خالص یابند ،دیگر باره بت پرستند و به کفر خویش باز گردند .من به
دروغ آنها ننگرم و آن عذر دروغشان بپذیرم و از غرق نجات دهم .یا عجب! از کافر دروغ
زن ،عذر میپذیرم و به دروغ و خیانت او ننگرم ،چه گویی مرد مسلمان که عذر آرد به گناه
خویش از سر صدق و ایمان خویش ،چو عذرش نپذیرم( ».میبدی 214 :7 ،1389 ،و)215
قوم سبأ در ادبیات عرب تج ّلی بسیار کرده و پند و َمثَل بسیاری از داستان آنان گرفته شده
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«عبداهللبنعباسگفت:سببتف ّقدسلیمان ُهد ُهدراآنبودکهجای ُهد ُهدبرابرچشمسلیمانبود،
آنجا که اگر از جای خود برفتی آفتاب در چشم سلیمان افتادی .چون ُهد ُهد برفت جای از
﴿ما ل ِ َي َ
ال أَ َرى ال ْ ُه ْد ُه َد﴾ (نمل:
او خالی ماند .آفتاب بر روی و چشــم سلیمان آمد .او گفتَ :
 )20عریف مرغان را بخواند -کرکس را -و گفتند :عقاب را و گفت :هدهد کجا رفته است؟
گفت :یا رســول اهلل! من ندانم و من او را نفرســتادهام جایی .سلیمان عند آن خشم گرفت
گفتُ َ :
﴿ل َع ِّذبَنَّ ُه َع َذاب ًا َش ِديدا ً﴾ (نمل )21 :آنگه عقاب را بخواند و گفت :برو هدهد را بجوی
و پیش من آر .عقاب هوا گرفت .چندانی در هوا برفت که همهی زمین در پیش او بود چون
طبقی در پیش یکی از ما .در نگرید از چپ و راســت .نگاه کرد ُهد ُهد را دید که از جانب
یمن میآمد .آهنگ او کرد .چون به او رسید خواست تا به چنگال به او یازدُ .هد ُهد گفت:
بــه آن خدای که تو را این ق ّوت داد و مرا اســیر و ضعیــف تو کرد که رحمت کنی بر من
یح َ
ک! سلیمان سوگند خورده است
ضعیف و مرا نرنجانی! عقاب دست بداشت و گفتَ :و َ
حجتی
که تو را عذابی سخت کند تا بکشد .گفت :چیزی دیگر نگفت؟ گفت :بلی .گفت :یا ّ
روشن بیاورد .گفت :من دانستم که سلیمان پادشاهی عادل است ،ظلم نکند و روا ندارد که
به ناحق عذاب کند .من حجتی روشن دارم .آنگه برفتند به یک جای تا پیش سلیمان شدند.
عقاب پیش رفت و گفت :آوردمش یا رســولاهلل! گفت :بیارشُ .هد ُهد پیش تخت سلیمان
پر در پای افکند و بر زمین میکشــید به تواضع و مذلّت تا پیش سلیمان رفت .سلیمان سر
او بگرفت و او را پیش کشــید و گفت :کجا بــودی؟ من امروز تو را عذابی کنم که عبرت
جهانیان شوی! ُهد ُهد گفت :یا نبیاهلل! یاد کن آن روز که تو پیش خدا بایستی .چون سلیمان
این بشنید ،رویش زرد شد و دست از او بداشت .گفت :آخر کجا بودی؟» (ابوالفتوح رازی،
29 :15 ،1376و)30

سوم
سال ّ
شمارة اول
پیاپی5 :
پاییز و زمستان
1398

207

که به چند نمونه اشاره میکنیم:

«أیدی ســبأ» در پراکندگی به دستهای سبأ مثل زنند و گویند :ذهبوا اسیدی سبأ ،یعنی
پراکنده شدند و رفتند؛ و اصل آن مربوط به داستان سبأ و سیل َعرِم است که آن سرزمین را
ویران کرد و مردمان آن را پراکنده ساخت( ».ثعالبی نیشابوری)56 :1376 ،
« َفأرة ال َعرِم» :هر ناتوان که بتواند کاری بزرگ انجام دهد یا حقیر خواری که امری سترگ
از او سر بزند یا زیان و گزندی عظیم را سبب شود به موش عرم مانند کنند.
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جاحظ گفته :مردم گمان ندارند که ســبب ویرانی سرزمین ســبأ سیلی بود؛ و ا ّما سبب
العرِم﴾
تراویدن آب و شکستن بند آب نیز موشی بود .خداوند فرموده:
﴿فأرسلنا َعلیهم َسیَل َ
َ
(سبأ )16 :و َعرِم عبارت بود از بندی که مردم ساخته بودند تا سیل نیاید و مردم را از میان
نبرد ،ا ّما موشی آن را سوراخ کرد تا شگفتی عظیمی باشد .همانسان که آب طوفان (نوح) از
چالهی تنوری جوشید تا مایهی عبرت و پند استواری باشد .حکم بن عمرو البَهرانی دربارهی
این موش گفته:
ٍ
َعرِمــ ًا ُم َ
ِ
بأنــف َفئیــلٍ
خَ رقــت فــأر ٌة
األســاس بصخــ ِر
ــم
حک َ
فجرتــه و کان ِجیــانُ عنــه
عاجــزا ً لــو یَرومــه بعــد دهــ ِر
ّ
یعنی :موش با پوز ناتوان خود بندی را که پی آن با ســنگهای درشــت استوار شده بود
سوراخ کرد ،بندی که کارگران بسیار سلطان اگر میخواستند آن را ویران کنند حتی پس از
روزگاری دراز از آن کار ناتوان میماندند( ».ثعالبي نيشابوري)403 :1376 ،
 .3 .2سرگذشت قوم سبأ در قرآن

از قوم سبأ در دو سورهی قرآن کریم یاد شده است؛ نخست در سورهی نمل و در رابطهی
برخورد سلیمان با ملک ه آن سرزمین و دیگر در سورهی سبأ در مورد فراوانی نعمت در این
سرزمین و کفران نعمت سبائیان.

قوم ســبأ جمعیتی بودند که در جنوب شبه جزیرهی عربستان میزیسته و دارای تمدنی
درخشان بودهاند .ناحیهی جنوبی عربستان دو ویژگی منحصر به فرد نسبت به دیگر مناطق
آن داشته و دارد .نخست وضعیت آب و هوایی متفاوت و بارندگی بیشتر و دیگر موقعیت
جغرافیایی خاص .کاروانهای تجاری هند که به مقصد شــام و اروپا بارگیری کرده ،یا در
بنادر یمن باراندازی کرده و ســپس بقیهی مسیر را در خشکی و در حاشیهی دریای سرخ
میپیمودند و یا از طریق باب المندب و دریای سرخ خود را به مدیترانه میرساندند که در
صورت دوم نیز یمنیها در متن این ترانزیت بودند.
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«خاک یمن گســترده و حاصلخیز بود ،اما علیرغم این آمادگی ،چون رودخانهی مهمی
نداشــت از آن بهرهبرداری نمیشد .بارانهای سیالبی که در کوهستانها میبارید ،اغلب در

به زودی ذخیرهی آب پشــت ســد زیاد شد ،طوری که با استفاده از آن توانستند باغهای
بسیار زیبا و کشــتزارهای وسیع ایجاد کنند .قریههای آباد این سرزمین تقریب ًا به هم متصل
بود و ســایههای گستردهی درختان دست به دست هم داده و میوههای فراوانی بر شاخسار
آنان ظاهر شده بود .وفور نعمت آمیخته با امنیت ،محیطی بسیار مرفّه برای زندگی آنان آماده
ان لِسبأ فِي َم ْس َ
ان َع ْن يَ ِمينٍ َو ِش َم ٍ
ــکنِه ِْم آيَ ٌة َجنَّتَ ِ
ال ُک ُلوا ِم ْن ِر ْزقِ َرب ِّ ُک ْم َو
ســاخته بود﴿ .ل َ َق ْد َک َ
ور﴾ (سبأ )15 :ا ّما آنان قدر این همه نعمت را ندانسته ،خدا را به
ْاش ُک ُروا ل َ ُه ب َ ْل َد ٌة َطيِّبَ ٌة َو َر ٌّب َغ ُف ٌ
دست فراموشی سپرده و به کفران نعمت مشغول شدند .همچنین به فخرفروشی پرداخته و به
اختالفات طبقاتی دامن زدند .از جمله مواردی که درباره اهالی یمن و صاحبان سد آمده ،این
که آنها مغرور شده و بدمستی کردند و از پروردگار درخواست کردند مقداری از باغها را
خشک کند تا فقرا نتوانند از آن استفاده کنند ،مشکلی که بسیاری از اشراف دچار آن هستند.
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دشتها به هدر میرفت .برای غلبه بر این مشکل مردم این ناحیه به فکر سدسازی افتادند
و سدهایی بنا نمودند که از همه مهمتر و پرآبتر سد «مأرب» بود .مأرب شهری بود که در
انتهای درهی بزرگی قرار داشت و سیلهای عظیم کوههای صراة از کنار آن میگذشت .در
دهانهی این د ّره و دامنهی دو کوه «بلق» سد عظیم و مستحکمی بنا کرده و مجاری مختلف
آب در آن ایجاد نمودند( ».ملبویی)105 :1376 ،

آنها از پروردگار خواستند سفرهایشان را طوالنی کند تا آنهایی که مرکب ندارند نتوانند
به باغهای عظیم آنها دسترســی داشته باشند .گویی سفر از افتخارات و نشانهی قدرت و
ثروتشان بود .آنها با این عملشان به خودشان ستم کردند و قرآن میفرماید« :آنان را چنان
مجازات کردیم وزندگیشان را در هم پیچیدیم که ایشان را سرگذشت و داستان و اخباری
برای دیگران قرار دادیم .آنان چنان متالشی شدند که هر گروهی به سویی رفتند و بهگونهای
از هم دور شدند که اگر میخواستند یکدیگر را پیدا کنند ،یک عمر باید در سفر باشند» این
صحنه با زبان حال میگوید« :ســرزمین وجود انسان نیز چنین است که مرگ انسان در دل
زندگی او نهفته شــده و همان چیزی که یک روز مایهی حیات و آبادانی اوست روز دیگر
ممکن است عامل مرگ و ویرانی گردد( ».مکارم شیرازی ،المیزان ،تفسیر سورهی سبأ ،جلد
)468 :18
موشهای صحرایی دور از چشــم مردم مغرور و مست به دیوارهی این سد خاکی روی
آورده و آن را از درون سست کردند .ناگهان باران شدیدی بارید و سیالب عظیمی حرکت
کرد ،دیوارههای سد که دیگر قادر به تح ّمل فشار سیالب نبود ،یک مرتبه درهم شکست و
آبهای بسیار زیادی که پشت سد متراکم بود ناگهان بیرون ریخت و تمام آبادیها ،باغها،
کشــتزارها و چهارپایــان را تباه کرد و خانههای مجلل را ویــران نمود .دیری نپایید که آن
خرم و
ســرزمین آباد به صحرایی خشــک و بیآب و علف مبدّ ل شد و از آن همه باغهای ّ
اشجار بارور تنها چند درخت تلخ «اراک» و «شوره گز» و اندکی درخت «سدر» بر جای ماند.

سوم
سال ّ
شمارة اول
پیاپی5 :
پاییز و زمستان
1398

209

ي ٍء
﴿ف ََأ ْع َر ُضوا ف ََأ ْر َس ْلنَا َع َل ْيه ِْم َس ْي َل ال ْ َع ِر ِم َو ب َ َّدلْنَا ُه ْم ب ِ َجنَّتَ ْيه ِْم َجنَّتَ ْينِ ذ ََواتَ ْي أُکُلٍ َخ ْم ٍط َو أَ ْثلٍ َو َش ْ
ِم ْن ِس ْد ٍر قَلِيلٍ﴾ (سبأ)16 :
و این عقوبت ناسپاسان است.
﴿ذل ِ َ
ور﴾ (سبأ)17 :
ک َج َز ْينَا ُه ْم ب ِ َما َک َف ُروا َو َه ْل ن ُ َجا ِزي إِالَّ ال ْ َک ُف َ
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موضوع دیگری که مربوط به سرگذشــت قوم سبأ در قرآن میشود ،دیدار ملکهی آنان با
حضرت سلیمان (ع) است ،بیآنکه نام ملکه را بیان کرده باشد ،ولی مفسران گفتهاند نام وی
بلقیس و از دختران خاندان تُبّع بوده است.

جریان بر طبق روایت قرآن بدین صورت بوده است که روزی سلیمان نبی از وضعیت هدهد
جویا شد ،ولی او را نیافت و گفت :چرا هدهد را میان پرندگان نمیبینم؟ آیا هم اکنون که از او
جویا شدم ،ناپیداست یا قب ً
ال که من در جریان نبودهام غایب گشته است؟ از این گذشته ،چگونه
بدون اطالع من رفته است؟ آثار خشم و نگرانی در چهرهی سلیمان هویدا شد و تصمیم گرفت
هدهد را به تناسب گناه او ،عذابی سخت دهد یا بکشد و اگر دلیلی واضح و روشن بیاورد که
بیانگر عذر او در آن غیبت باشد ،از او بگذرد .غیبت هدهد چندان طول نکشید و پس از مدتی
نزد حضرت ســلیمان (ع) بازگشت و بدو گفت :من از ماجرایی اطالع یافتهام که شما از آن
بیخبرید؛ از کشور سبأ نزد شما بر میگردم و خبری دقیق برایتان دارم .سلیمان به او اجازه داد
تا آنچه را دیده ،باز گوید .هدهد گفت :در آن کشــور بانویی را دیدم که فرمانروایی میکرد و
از تمام وسایل و ابزار قدرت و انواع نعمتها برخوردار بود و تختی بزرگ و زرین داشت که
به انواع جواهرات آراسته بود ،ولی با وجود نعمتهایی که خداوند به مردم آن کشور ارزانی
داشته بود ،نعمتهای خدا را سپاس نمیگفتند و وی را پرستش نمیکردند ،بلکه خورشید را
میپرستیدند و به جای خدا در برابر آن سجده میکردند.

شیطان آنها را فریب داده و دلهای آنها را از راه مستقیم منحرف ساخته بود و از سجده
بر خدایی که تنها وی سزاوار پرستش است بازداشته است؛ همان خدایی که از آسمان باران
میفرســتد و از دل زمین گیاه میرویاند و به نیتهایی که در سینههاســت و اعمالی که از
انسان سر میزند واقف و آگاه است .خداوندی که جز او معبودی نیست و او صاحب عرش
باعظمت و ملک بینهایت است .آنگاه که هدهد سخنان خود را به پایان رساند ،سلیمان به
او پاسخ داد :به زودی در مورد مطالبی که گفتی ،تحقیق و بررسی خواهیم کرد تا مشخص
شود آیا صادقانه سخن میگویی و یا سخنانت دروغ و برای فرار از مجازات است ،بر مبنای
حقایقی که روشن شود ،دربارهی تو حکم و داوری خواهم کرد.
ل َع ِّذبَنَّ ُه َع َذاب ًا َش ِديدا ً أَ ْو َ َ
ينُ َ ،
﴿و تَ َفق ََّد ال َّط ْي َر فَ َق َ
ال َما ل ِ َي َ
لذْب َ َحنَّ ُه
ال أَ َرى ال ْ ُه ْد ُه َد أَ ْم َک َ
ان ِم َن ال ْ َغائِبِ َ
َ
ان ُمبِينٍ ،ف ََم َک َث غ َْي َر ب َ ِع ٍ
ال أَ َح ْط ُت ب ِ َما ل َ ْم تُ ِح ْط ب ِ ِه َو ِج ْئتُ َ
يد فَ َق َ
أَ ْو لَيَ ْأتِيَنِّي ب ِ ُس ْل َط ٍ
ک ِم ْن سبأ بِنَبَ ٍإ يَ ِقينٍ،
ون
إِن ِّي َو َج ْد ُت ْام َرأَ ًة تَ ْملِ ُک ُه ْم َو أُوتِيَ ْت ِم ْن ُک ِّل َش ْ 
ــي ٍء َو ل َ َها َع ْر ٌ
يمَ ،و َج ْدتُ َها َو قَ ْو َم َها يَ ْس ُج ُد َ
ش َع ِظ ٌ
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بلقیس احســاس کرد که قوم او به جنگ تمایل دارند .او رهبری عاقل و اندیشــمند و
دوراندیش بود؛ لذا خواســت زیان و خســارتهای جنگ را به ویژه بر طرفی که شکست
بخورد ،برای آنان روشن سازد ،از این رو به آنان گفت :هر گاه پادشاهان برای جنگ و نبرد
وارد کشــوری شــوند آن را ویران ساخته و هر آن چه در آن جا هست از بین میبرند و به
مردم آن سامان اهانت روا میدارند؛ بنابراین اگر آنان بر ما پیروز شوند ،اینگونه با ما رفتار
خواهند کرد و سپس نظریهی خود را ابراز داشته و گفت :من تصمیم دارم فرستادگانی همراه
با هدایایی ارزشمند نزد سلیمان و قوم او بفرستم و منتظر تأثیر هدایا در دل آنان باشم ،اگر
سلیمان این هدایا را بپذیرد مشخص میشود که او پادشاه است و به آنچه پادشاهان خرسند
میشوند ،شادمان میگردد و اگر پیامبر باشد آنها را پذیرا نشده و به چیزی جز ایمان آوردن
ما به آیینش راضی نخواهد شد.
از ســویی فرستادگان ما با اخبار دقیقی که از قدرت و توان او کسب میکنند ،نزد من باز
خواهند گشــت .هیئت اعزامی بلقیس با هدایای بسیار ارزشمندی رهسپار فلسطین شدند.
این گروه وقتی به آن سامان رسیدند ،مملکتی بزرگ و پهناور و کاخهای باشکوه و لشکری
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الشي َط ُ َ
س ِم ْن ُد ِ َّ
السبِيلِ فَ ُه ْم َ
لش ْم ِ
ون ،أَالَّ يَ ْس ُج ُدوا
ل ِ َّ
ال يَ ْهتَ ُد َ
ان أ ْع َمال َ ُه ْم ف ََص َّد ُه ْم َعنِ َّ
ون الل ِ َو َزي َّ َن ل َ ُه ُم َّ ْ
ونَّ ،
َّ
ات َو ْ َ
او ِ
اللُ َ
ال ْر ِ
ال إِل َه إِالَّ ُه َو
ون َو َما تُ ْعلِنُ َ
ض َو يَ ْع َل ُم َما تُ ْخ ُف َ
ء فِي َّ
ــم َ
الس َ
ِل ِ ال َّ ِذي يُ ْخر ُِج ال ْ َخ ْب َ
ش ال ْ َع ِظي ِم ،قَ َ
َر ُّب ال ْ َع ْر ِ
ين﴾ (نمل)20-27 :
ال َسنَ ْن ُظ ُر أَ َص َد ْق َت أَ ْم ُک ْن َت ِم َن ال ْ َکا ِذب ِ َ
برای این که حقیقت گفتهی ُهد ُهد روشن شود ،سلیمان به او نامهای سپرد و فرمان داد آن
را نزد بلقیس بیفکند و سفارش نمود که مراقب او و قومش بوده و به سخنانی که در مورد
نامه رد و بدل میکنند ،گوش فرا دهدُ .هد ُهد به پرواز درآمد و نامهی ســلیمان را به کشور
سبأ برد و مقابل بلقیس افکند .بلقیس نامه را برگرفت و آن را گشود و مطالب آن را خواند
و سپس سران و بزرگان مملکت خویش را گردآورده و به آنها گفت :ای قوم ،این نامه از
ســلیمان پادشاه به من رسیده و متن آن چنین است :بسم اهلل الرحمن الرحیم ،بر من برتری
نجویید و تســلیم امر من شوید .پس از خواندن نامه ،بلقیس سخن خود را متوجه درباریان
اطراف خود کرد و نسبت به موضوع این نامه با آنها به مشورت پرداخت و به آنها گفت:
نظــر خود را در مورد این امر مهم بیان کنید ،زیرا در این مورد من جز با مشــورت شــما
دستوری صادر نمیکنم .حاضران به وی پاسخ دادند :ما از توان و قدرت فوقالعاده و نیروی
فراوانی برخورداریم و برای نبرد آمادگی کامل داریم ،ولی تصمیم را به شــما وامیگذاریم،
هرگونه دستور دهید فرمان خواهیم برد﴿ .ا ْذ َه ْب ب ِ ِکتَابِي َ
هذا ف ََأل ْ ِق ْه إِل َ ْيه ِْم ثُ َّم تَ َو َّل َع ْن ُه ْم فَانْ ُظ ْر َما
َّ
ون ،قَال َ ْت يَا أَيُّ َها ال ْ َم َ ُ
ِيم ،إِن َّ ُه ِم ْن ُس َ
الر ْحمنِ
ــل ْي َم َ
ذَا يَ ْر ِج ُع َ
ل إِن ِّي أُل ْ ِق َي إِل َ َّي ِکتَ ٌ
ان َو إِن َّ ُه ب ِ ْس ِم الل ِ َّ
اب َکر ٌ
َ
َ
َ
َ
ْ
ين ،قَال َ ْت يَا أيُّ َها ال ْ َم َ ُ
الر ِحي ِم ،أَالَّ تَ ْع ُلوا َع َل َّي َو أتُونِي ُم ْس ِ
ل أ ْفتُونِي فِي أ ْمرِي َما ُک ْن ُت قَا ِط َع ًة أ ْمرا ً
ــل ِم َ
َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
َحتَّى تَ ْشــ َه ُد ِ
ون ،قَالوا ن َ ْح ُن أولوا قُ َّوة َو أولوا بَأ ٍ
ِين﴾
س َشــديد َو ال ْم ُر إِل ْيک فَانْظرِي َما ذَا تَأ ُمر َ
(نمل)28-33 :

سوم
سال ّ
شمارة اول
پیاپی5 :
پاییز و زمستان
1398
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انبوه مالحظه کردند که کشــور سبأ در برابر آن ناچیز بود .هنگامی که فرستادگان بلقیس به
دربار ســلیمان بار یافتند هدیهی بلقیس را به او تقدیم داشتند ،ولی سلیمان آن را نپذیرفت؛
زیرا وی به طمع مال و دارایی و هدیه ،نامه نفرستاده بود ،بلکه سلیمان خواسته بود به خدا
ایمان آورده و از دین او پیروی کرده و دست از پرستش خورشید بردارد.

سوم
سال ّ
شمارة اول
پیاپی5 :
پاییز و زمستان
1398

از اینرو ســلیمان فرســتادگان را مخاطب ســاخت و فرمود :آیا برای من مال به هدیه
آوردهاید ،حال آن که خداوند بهتر از اموالی که به شما داده به من عنایت کرده است؛ چنان
که به من ُملک و ســلطنت بخشید و جن و انس و باد و پرندگان را مسخّ ر من گرداند و به
من نب ّوت و پیامبری عطا کرد ،لذا من طمعی در مال ندارم ،بلکه خواهان هدایت شما هستم.
سپس رئیس فرستادگان را مورد خطاب قرار داد و گفت :نزد قوم خود باز گرد و هدایا را بر
گردان و آنچه دربارهی مملکت و قدرت و توان ما و پرستشی که برای خدا انجام میدهیم
مشــاهده کردی ،به اطالع آنان برســان .اگر فرمان برده و ایمان آوردند که نجات یافتهاند و
اگر بر کفر خود باقی بمانند ،با ســپاهی گران به نبرد آنان خواهیم آمد که توان مقاومت در
برابر آن را نداشته باشند و آنها را از شهرشان به صورت اسیران و بردگان ،خوار و ذلیالنه
وک إِذَا َد َخ ُلوا قَ ْريَ ًة أَف َْس ُدو َها َو َج َع ُلوا أَ ِع َّز َة أَ ْهلِ َها أَ ِذل َّ ًة َو َکذل ِ َ
بیرون خواهم راند﴿ .قَال َ ْت إ َِّن ال ْ ُم ُل َ
ک
ال أَ تُ ِم ُّدونَنِ ب ِ َم ٍ
ان قَ َ
ال
اء ُس َل ْي َم َ
ونَ ،و إِن ِّي ُم ْر ِس َل ٌة إِل َ ْيه ِْم ب ِ َه ِدي َّ ٍة فَنَا ِظ َر ٌة ب ِ َم يَ ْر ِج ُع ال ْ ُم ْر َس ُل َ
يَ ْف َع ُل َ
ون ،فَ َل َّما َج َ
فَما آتَانِي َّ
ونْ ،ار ِج ْع إِل َ ْيه ِْم فَ َلنَ ْأتِيَنَّ ُه ْم ب ِ ُجنُو ٍد َ
ال قِبَ َل ل َ ُه ْم ب ِ َها
اللُ َخ ْي ٌر ِم َّما آتَا ُک ْم ب َ ْل أَنْتُ ْم ب ِ َه ِديَّتِ ُک ْم تَ ْف َر ُح َ
َ
َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
َ
ر
غ
ا
ص
م
ه
و
ة
ل
ذ
أ
ا
ه
ن
م
م
ه
ن
ِج
ر
خ
ن
ل
ون﴾ (نمل)34-37 :
ً
َّ
ْ
َ ُْ َ ُ َ
َو ُ َ ُ ْ ْ َ
فرستادگان بلقیس بازگشتند و ملکهی خود را در جریان مشاهداتی که از قدرت و شوکت
سلیمان و نپذیرفتن هدایا داشتند ،قرار دادند و تأکید کردند که سلیمان سوگند یاد نموده و تهدید
کرده است در صورتی که از حضور در کشور وی خودداری کنید به نبردتان خواهد آمد.
اینجا بود که بلقیس دانست سلیمان ،پیامبر و فرستادهی خداست و در تهدید خود صادقانه
عمل خواهد کرد و توان مخالفت او را ندارد .از اینرو همراه با اشراف و بزرگان قوم خود
به تدارک ساز و برگ حرکت به سوی وی پرداخت .سلیمان که از حرکت بلقیس آگاه شد،
خواست برخی از نعمتهایی را که خداوند به عنوان معجزه به او عنایت کرده بود ،به بلقیس
ارائه دهد تا دلیلی بر پیامبری او باشد.
از اینرو به جنّیانی که پیرامون او بودند گفت :کدام یک از شما میتواند تخت بلقیس را
قبل از آن که با قومش نزد من آمده ،پیش من حاضر کند تا آنان از قدرت خداوند آگاه شوند.
دیوی از جنیّان گفت :قبل از این که از جای خود برخیزی آن را نزد تو خواهم آورد .یکی
از دستیاران سلیمان که از علوم کتب آسمانی بهره داشت اعالم نمود که :من سریعتر از یک
چشم بر هم زدن آن را نزد تو خواهم آورد و تخت را در برابر سلیمان گذاشت .سلیمان چون
تخت را دید ،گفت :این از الطاف خداوند اســت تا ما را بیازماید که او را سپاس میگوییم
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ال يَا أَيُّ َها ال ْ َم َ ُ
ين ،قَ َ
یا از ناسپاسانیم﴿ .قَ َ
ِيت ِم َن
ال ِع ْفر ٌ
ل أَيُّ ُک ْم يَ ْأتِينِي ب ِ َع ْر ِش َها قَ ْب َل أَ ْن يَ ْأتُونِي ُم ْسلِ ِم َ
َ
َ
وم ِم ْن َم َقا ِم َ
ال ْ ِج ِّن أَنَا آتِ َ
ين ،قَ َ
ال ال َّ ِذي ِع ْن َد ُه ِع ْل ٌم ِم َن ال ْ ِکتَ ِ
اب
ک َو إِن ِّي َع َل ْي ِه ل َ َقو ٌّ
يک ب ِ ِه قَ ْب َل أ ْن تَ ُق َ
ِي أ ِم ٌ
هذا ِم ْن ف َْضلِ ربِّي لِيب ُلونِي أَ
ک َط ْرف َ
يک ب ِ ِه قَ ْب َل أَ ْن يَ ْرتَ َّد إِل َ ْي َ
أَنَا آتِ َ
ــت ِق ّرا ً ِع ْن َد ُه قَ َ
ال َ
آه ُم ْس َ
ُک فَ َل َّما َر ُ
َ َْ َ
َ َ
َ
ِيم﴾ (نمل)38-40 :
أ ْش ُک ُر أ ْم أ ْک ُف ُر َو َم ْن َش َک َر فَ ِإن ََّما يَ ْش ُک ُر لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َک َف َر فَ ِإ َّن َربِّي َغنِ ٌّي َکر ٌ
ســلیمان به مأمورانش دستور داد تا ظاهر تخت را مقداری تغییر دهند .زمانی که بلقیس
وارد شــد با حالتی از حیرت و تردید در برابر تخت درنگ کرد و موقعی که از او پرســیده
شــد آیا این همان تختی است که در کشــورت رها کردی؟ پاسخ داد :گویی همان است و
وقتی مطمئن شــد که این یک معجزه است به ســلیمان گفت :البته من قبل از این معجزه
هم به واســطهی اموری که از ُهد ُهد مشاهده کرده و نشانههایی که از زبان فرستادگان خود
شنیدم ،به قدرت خداوند و صحت پیامبری شما آگاهی پیدا کرده بودم ،ولی از آن جایی که
در میان مردمی کافر پیشــه زندگی میکردم تا این زمان ایمان خود را کتمان میکردم ،آنگاه
افزود :پروردگارا! من با پرستش خورشید بر خود ظلم و ستم روا داشتم ،ای خدای جهانیان!
اینک همراه با ســلیمان در برابر عظمت تو ُکرنش میکنم؛ زیرا تنها تو شایستهی پرستشی.
يل أَ َ
﴿قَ َ
اء ْت قِ َ
ين َ
هک َذا
ال يَ ْهتَ ُد َ
ال ن َ ِّک ُروا ل َ َها َع ْر َشــ َها ن َ ْن ُظ ْر أَ تَ ْهتَ ِدي أَ ْم تَ ُک ُ
ــن ال َّ ِذ َ
ون ِم َ
ون ،فَ َل َّما َج َ
ون َّ
الل ِ
َع ْر ُش ِ
ينَ ،و َص َّد َها َما َکان َ ْت تَ ْعبُ ُد ِم ْن ُد ِ
ک قَال َ ْت َک َأن َّ ُه ُه َو َو أُوتِينَا ال ْ ِع ْل َم ِم ْن قَ ْبلِ َها َو ُکنَّا ُم ْسلِ ِم َ
َ
الص ْر َح فَ َل َّما َرأ ْت ُه َح ِسبَ ْت ُه ل ُ َّج ًة َو َک َش َف ْت َع ْن َساقَ ْي َها قَ َ
ِين ،قِ َ
ال
يل ل َ َها ا ْد ُخلِي َّ
إِن َّ َها َکان َ ْت ِم ْن قَ ْو ٍم َکافِر َ
َ
ين﴾
ير قَال َ ْت َر ِّب إِن ِّي َظ َل ْم ُت ن َ ْف ِســي َو أ ْس َل ْم ُت َم َع ُس َل ْي َم َ
ان ِ َّل ِ َر ِّب ال ْ َعال َ ِم َ
إِن َّ ُه َص ْر ٌح ُم َم َّر ٌد ِم ْن قَ َوا ِر َ
(نمل)41-44 :
 .4 .2نکتهها ،عبرتها و برداشتها در سرگذشت قوم سبأ

قرآن حکیم آنگاه که سرگذشت ملکهی سبأ و دریافت نامهی تهدید آمیز سلیمان (ع) در
حمله به کشورش را بازگو میکند ،در خصوص بهکارگیری نظام مشورتی ،درسی آموزنده
به ما میدهد که بلقیس چه موضعی در قبال آن اتخاذ کرد؟ آیا بهتنهایی موضعگیری کرد و
خواهان اجرای آن شد؟ پاســـخ منفی است .او بزرگان قومش را گرد آورد و به آنان گفت:
﴿أَالَّ تَ ْع ُلوا َع َل َّي َو ْأتُونِي ُم ْسلِ ِمينَ﴾ (نمل)31 :
در این گفته ،بر اصل نظام شــورایی که جهان امروز آن را به عنوان اســاس قوانین خود
پذیرفته و نام های گوناگونی مانند مجلس نمایندگان ،مجلس عوام ،مجلس سنا ،مجلس ملی
و دیگر نامها بر آن اطالق کرده ،تأکید شده است.

 بنابراین شورا ،رکنی از ارکان حکومت صالح و شایسته است که برای ا ّمت خیر و صالحبه ارمغان آورده و از ضرر و زیانهایی که ممکن است در اثر هوا و هوسها ،طمع ورزیها،
غرضهای شخصی و غرورِ فرمانروایانش ،گریبانگیر جامعه شود ،جلوگیری میکند.
 -ملکهی سبأ اصل شورا را برای خود مقرر داشته بود و اسالم نیز از آن به شایستگی یاد
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کرده و آن را به عنوان اصلی از اصول و ارکان حکومت اسالمی به شمار آورده است.

 پایداری در راه عقیده هم که از صفات انبیاء و اولیای الهی است ،در گفتهی سلیمان بهفرستادگان بلقیس که حامل هدایای وی بودند ،به خوبی روشن است:
اس َ
اء َو يَ ْق ِد ُر َو ِلک َّن أَ ْکثَ َر النَّ ِ
ون﴾ (سبأ)36 :
ال يَ ْع َل ُم َ
﴿قُ ْل إ َِّن َربِّي يَ ْب ُس ُط ِّ
الر ْز َق ل ِ َم ْن يَ َش ُ
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حضرت ســلیمان (ع) با این سخن میخواســت برتری جنبههای معنوی را بر جنبههای
مادی بیان کند ،لذا با وجود این که از لحاظ ثروت مادی هم بسی فراتر از ملکهی سبأ بود؛
نفرمود آنچه را خداوند به من داده بیشتر از چیزی است که به شما داده است ،بلکه فرمود:
برتر از چیزی است که به شما داده است.

همانطــور که میدانیم مردم از آغاز آفرینش به وســیلهی مال و دارایی در بوتهی آزمایش
گذاشته شدهاند .مال و منال در کلیهی امور زندگی سخت مورد توجهشان بوده است ،از اینرو
بلقیس خواست سلیمان را هم بدین وســیله بیازماید و لذا هدایایی سخت ارزشمند برایش
ارسال کرد و منتظر ماند بداند تا چه اندازه این حربه در او تأثیر خواهد گذاشت و این که آیا
این هدیه میتواند وی را به سکوت و چشمپوشی از دعوت و انصراف از تهدیدش وادار کند.
پاسخ سلیمان برای بلقیس و همهی کسانی که میاندیشند ،بسیار آموزنده و روشنگر بود﴿ :فَ َل َّما
ان قَ َ َ
ال فَما آتَانِي َّ
ون﴾ (نمل)36 :
اللُ َخ ْي ٌر ِم َّما آتَا ُک ْم ب َ ْل أَنْتُ ْم ب ِ َه ِديَّتِ ُک ْم تَ ْف َر ُح َ
اء ُس َل ْي َم َ
ال أ تُ ِم ُّدونَنِ ب ِ َم ٍ َ
َج َ
َ

در ســخن سلیمان بر ارزشهای بلند معنوی و حقطلبی و دوری از هرگونه زرق و برق
و غرور در پســتهای حساس و فریبندهی دنیا تأکید شده است و همچنین میتواند مورد
توجه صاحبان مناصب مهم و خصوص ًا قاضیان که خطر وسوســه در مقابل رشــوه آنان را
تهدید میکند ،باشد و هدیهی بلقیس در حقیقت رشوهای بود که میخواست به واسطهی آن
سلیمان را تحت تأثیر قرار دهد ،ولی سلیمان نبی و سلیمان صفتان فریب مظاهر فریبندهی
این دنیا را نمیخورند و در پی حقیقتی هستند که هیچ ارزش مادی بدان پایه نمیرسد.
 درس و عبرت دیگری که میتوان از سرگذشت سلیمان و بلقیس گرفت؛ همانا درستواضع و فروتنی اســت .هنگامی که هدهد پس از غیبتی به ظاهر ناموجه به نزد ســلیمان
بازگشــته و مورد مؤاخذه قرار میگیرد ،پاسخ میدهد :از چیزی آگاهی یافتهام که تو از آن
آگاه نیستی﴿ .أَ َح ْط ُت ب ِ َما ل َ ْم تُ ِح ْط﴾ (نمل)22 :
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خدای متعال به ُهد ُهد الهام کرد که چنین پاسخی به سلیمان بگوید و به او یادآور شود که
به رغم فضل پیامبری و حکمت و انواع علوم و احاطه به دانســتنیهای بسیار ،او از چیزی
خبر دارد که سلیمان از آن بیخبر است و به این طریق او را در دانشی که داشت مورد ابتال
و آزمایــش قرار میدهد و به او میگوید که یکی از ضعیفترین و کوچکترین آفریدگان
الهی توانسته است از قضیهای آگاه شود که تو از آن آگاه نیستی.
ين﴾ (نمل )27 :سلیمان
﴿سنَ ْن ُظ ُر أَ َص َد ْق َت أَ ْم ُک ْن َت ِم َن ال ْ َکا ِذب ِ َ
سلیمان جز این چیزی نگفتَ :

 نکتهی دیگری که از زندگانی حضرت ســلیمان (ع) میآموزیم این است که جمع بیندنیا و آخرت ممکن است.

 امپراطوری ســلیمان از لحاظ عظمت ،قدرت ،ثروت و جالل و شــکوه کم نظیر بودهاست ،ولی این باعث نمیشد که سلیمان لحظهای از یاد خدا غافل باشد و این درس دیگری
برای حاکمان و زمامداران و حتی مردم عادی میباشد.
اک َّ
س ن َ ِصيبَ َ
اللُ ال َّد َار ْال ِخ َر َة َو َ
يما آتَ َ
ک
خداوند بزرگ در قرآن فرموده استَ :
﴿و ابْتَ ِغ فِ َ
ال تَ ْن َ
ض إِ َّن َّ
الدنْيا َو أَ ْح ِس ْن َکما أَ ْحس َن َّ
ال تَ ْب ِغ ال ْ َف َسا َد فِي ْ َ
اللُ إِل َ ْي َ
اللَ َ
ک َو َ
ال ْر ِ
ين﴾
ال يُ ِح ُّب ال ْ ُم ْف ِس ِد َ
َ
ِم َن ُّ َ
َ
(قصص)77 :

 خیرات و میرک نآرق رظنم زا أبس موق یسررب و لیلحت

در این گفته به علم هدهد اذعان کرده و آن را به تحقیق و بررسی موکول نموده است .او با
آن علم و دانشی سرشـار که خداوند به او عطا کرده بود و در قرآن به آن اشاره شده است:
ان ِع ْلم ًا َو قَا َ
ين﴾
﴿و ل َ َق ْد آتَ ْينَا َد ُاو َد َو ُســ َل ْي َم َ
ال ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ ال َّ ِذي فَضَّ َلنَا َع َلى َکثِي ٍر ِم ْن ِعبَا ِد ِه ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َ
(نمل )15 :آن سخن را بر زبان آورد.

در سرگذشت قوم سبأ خواندیم که خداوند به آنان نعمات فراوانی ارزانی داشته بود ،ولی
آنان غرق در بادهی عیش و تن ّعم از یاد خدا غافل گشته و از ناسپاسان شدند .نکتهی عجیب
قصهی قوم سبأ به چشم میخورد درخواست اشراف و ثروتمندان قوم است
دیگری که در ّ
که از خداوند میخواهند بین منازل ســفر آنها فاصله اندازد تــا دیگر -به زعم آنان -هر
﴿ربَّنَا بَا ِع ْد ب َ ْي َن أَ ْس َفا ِرنَا﴾ (سبأ )19 :البته آنان با این
بی ســروپایی نتواند به راحتی سفر کندَ .
َ
َ
﴿و ظ َل ُموا أنْ ُف َس ُه ْم﴾ (سبأ )19 :و خداوند آنان را به
درخواست در حقیقت بر خود ستم کردندَ .
وسیلهی سیلی بنیان کن سخت تارومار کرد تا مایهی عبرت دیگران باشند﴿ :فَ َقالُوا َربَّنَا بَا ِع ْد
ک َليَ ٍ
يث َو َم َّز ْقنَا ُه ْم ُک َّل ُم َم َّزقٍ إِ َّن فِي ذل ِ َ
ات ل ِ ُک ِّل
ب َ ْي َن أَ ْســ َفا ِرنَا َو َظ َل ُموا أَنْ ُف َس ُه ْم ف ََج َع ْلنَا ُه ْم أَ َحا ِد َ
َصبَّا ٍر َش ُکو ٍر﴾ (سبأ .)19 :ولی متأسفانه به قول امام علی بن ابیطالب (ع)« :عبرتها چقدر
فراوانانــد و عبرت پذیران چه اندک؛ «ما أاکث ََر العِبَ َر و أ َق َّل االعتِبا َر!» (نهج البالغه :حکمت
 )297امروزه نیز انســانهایی وجود دارند که همه چیز را برای خود خواسته و از پیشرفت،
موفقیّت ،شــادابی ،سالمت و برخورداری دیگران سخت رنج میبرند .اینان به بالی حسد،
بخل ،خودخــوری و بیماریهای گوناگون روحی و روانی دچار و ســخت نیازمند یاری
دلسوزان و خیرخواهانند که به هر طریق ممکن به آنان کمک شود.
در کل این داســتان از موهبت علم وافری که خداوند در اختیار ســلیمان گذاشته شروع
میشود و به فرمانبرداری در مقابل فرمان خدا ختم میگردد .سلیمان به امر خداوند توانست
تکبر و غرور بلقیس را ابتدا در هم شکســته و این که آن حضرت ثابت نمود هدف نهایی
تمامی انبیای الهی کشورگشایی نیست ،بلکه هدف غایی و نهایی این است که سرکشان به
گناه خود اعتراف کنند و در برابر خالق عظیم هستی سر تسلیم و تعظیم فرود آورند.
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تاریخ گذشــتگان درسهای بزرگی به انسانهای هر عصر میآموزد که با استفاده از آنها
میتوان از انحراف و فســاد دوری ُجســت و مصالح زندگی و سعادت واقعی را دریافت.
قصههای واقعی
البتّه این امر زمانی به دست میآید که با بینش ژرف و مح ّققانهی تاریخ و ّ
تاریخی مورد مطالعه قرار گیرند .با آن که قرآن کتاب تاریخ نیست ،ولی باید پذیرفت که در
قصص قرآنی نمودِ بارزی از تاریخ واقعی بشــر نهفته است .اعجاز قرآن تنها در این نیست
که زیباترین داستانها را با رساترین و فصیحترین بیان ،آن هم با بهرهگیری از الفاظ دلنشین
و نهایت هماهنگی ارائه کرده اســت؛ بلکه از آن جهت است که سرگذشت اقوام گذشته و
احوال آیندگان و احتیاجات آنان را تا روز قیامت ،آن هم با شــیواترین الفاظ و بهترین نظم
و ترتیب بیان نموده است.

متمسک به عنصر
از نکات بسیار مهمی که در قصص قرآنی وجود دارد آن است که در آن
ّ
خیال نگشته و افسانه و اســطوره را مجال نداده است .لذا شخصیّتها و عناصر تاریخساز
قرآن (مانند نوح ،هود ،صالح ،سلیمان و  )...کام ً
ال واقعی و راستین بودهاند.
تأکید اصلی قرآن در برنامههای تربیتی خود ،در قالب داســتان ،بر شــخصیتهای نمونه
اســت؛ یعنی به جای پرداختن صرف به تئوریهــای گفتاری ،یک نتیجه و مطلوب عملی
را معرفی میکند .از ســوی دیگر داستانهای پیشــینیان مجموعهای است از پرارزشترین
تجربیــات آنها و میدانیــم که محصول زندگی چیزی جز تجربه نیســت .به همین دلیل
مطالعهی تاریخ گذشــتگان ،عمر انسان را -درست به اندازهی عمر آنها -طوالنی میکند؛
چرا کــه مجموعهی تجربیات دوران عمر آنها را در اختیار انســان میگذارد .به هر روی
قصههای قرآن ،سرنوشــت گذشتگان را پیش روی بشر مینهد تا به وسیلهی آنان فرجام و
ّ
سرنوشت خود را رقم زنند.
در این پژوهش نیز با بهره گیری از کتاب قرآن ابتدا سرگذشت قوم سبأ و حضرت سلیمان
مورد مداقه قرار داده شد و سپس با بررسی این داستان در متون تاریخی جنبه تاریخ نگارانه
آن نیز روشــن شــد و همچنین عبرتها و درسهایی که میتوان از آن گرفت تا در هر دو
سرای به خوشبختی رسید ،بیان شد.
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