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تحلیل و برریس قوم سبأ از منظر قرآن رکمی و تاریخ

)تاریخ دریافت: 99/04/26 تاریخ پذیرش: 99/08/06(

مهناز مهدی زاده1

چکیده
داســتان برای همه ی انســان ها 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 مهم ترین اشارات قرآن در این رابطه به قوم سبأ است که هم در سوره ی نمل 
و هم در سوره ی 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 عبرت هایی که می توان گرفت و تأثیرش در زندگی انســان ها به خصوص جوانان 
بپردازد که البته این پژوهش در نوع خودش جدید و بی بدیل 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 كلیدي: قرآن کریم، داستان های قرآنی، قوم سبأ و تاریخ و عبرت ها.

1. مقدمه
مقال قرآن تأكيد دارد كه تاریخ گذشــتگان، یك منبع شناخت و معرفت است و به انسان 
آگاهي و بينش مي دهد. استاد مطهري نيز در این مورد مي نویسد: »قرآن به طور صریح و قاطع 
تاریخ را براي مطالعه عرضه مي دارد. پس تاریخ هم خودش یك منبع براي شناخت است ... 
یعني بروید آثار تاریخي را مطالعه كنيد و بعد ببينيد كه زندگي و جامعه ي بشر چه تحوالت 

تاریخي پيدا كرده است.« )مطهري، 1377: 78(
هيچ كتابی اعم از كتب مقدس یا كتب دیگر نيســت كه تاریخی به قدمت و در عين حال 
تاریخچه ای به روشنی قرآن داشته باشد. امروزه حتی اسالم شناسان اذعان دارند كه رقيبانه یا 

mahdizade.mahnaz@yahoo.com :1( استادیار گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه فرهنگيان واحد بنت الهدی صدر فردوس، ایميل
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ل به ندرت خصمانه به فرهنگ اسالم و تاریخ قرآن می نگرند؛ به این حقيقت كه قرآن بی افزود 

و كاست همان است كه در زمان حيات رسول )ص( توسط كاتبان وحی با نوشت افزارهای 
ســاده و ابتدایی نوشته شده و ســرانجام در عصر عثمان بيش از بيست و هشت هجری به 
صورت مدون و به نام مصحف امام در پنج یا شش نسخه، به خط كوفی فاقد نقطه و نشان 
و عالمات اعراب و سجاوندی نوشته شده و به اقطار و مراكز فرهنگی و سياسی مهم جهان 

اسالم ارسال شده است.
»داســتان به مفهوم گسترده ی آن پدیده ای اســت هنری كه ساختار هندسی ویژه ای دارد. 
داستان نویس، یك یا چند حادثه و نيز وضعيت ها، شخصيت ها و محيط ها را برمی گزیند و 

آن ها را به زبانی تعبير می كند.« )بستانی، 1386، 1: 13(
شــيوه ی نقل داســتان در قرآن ارائه ی تصویــری كاماًل واقعی و صــادق از حوادث و 
سرگذشت های عبرت آميزی است كه خداوند توانا آن ها را در قالب هنری و با بيان، اسلوب 
و تصویرگری های زنده و پویا دوباره احيا كرده است. قّصه در قرآن خبر و سرگذشت حق، 
واقع و صادقی است كه خداوند عليم برای تقویت روش هدایت، عبرت و تفکر بشر آن را 
با بيانی موجز نقل كرده اســت. لذا در موضوع، شخصيت، حوادث و سایر عناصر داستانی 
قرآن، تخيّل و آفرینش ذهنی راه ندارد و آن چه هســت جز حقيقت نيســت. در قّصه های 
قرآن آفرینش هنری تنها به نحوه ی بيان قصه ها برمی گردد.« )عباس نژاد، 1385: 441-439 

با تلخيص و تصرف(
در پاســخ به این ســؤال كه چرا قرآن در طرح حقایق خود بيشتر از زبان و قالب داستان 
استفاده كرده است؟ باید گفت در درجه ی نخست پاسخ این سؤال به هدف نزول قرآن باز 
می گردد. قرآن كتابی است كه برای هدایت انسان نازل شده و همه ی طبقات را صرف نظر 
از ویژگی های فردی، اجتماعی، فرهنگی و ... مورد خطاب قرار می دهد؛ از این رو باید زبانی 

را انتخاب كند كه برای همگان قابل فهم و دارای جاذبه باشد.
ولی شاید اّولين كتابی كه به طور مستقل به موضوع داستان های پيامبران پرداخته، كتاب 
»قصص االنبياء« ابواســحاق ابراهيم بن منصور بن خلف نيشابوری، نگاشته شده در قرن 
پنجم باشــد. در دوران بعدی هم توّجه به این موضوع ادامه داشــت ولی اوج توجهات 
و كثرت تأليفات به قرن اخير برمی گردد؛ به طوری كه آثار نگاشــته شده با این موضوع 
در سده ی گذشته با تمام دوران پيش از آن برابری كرده و بلکه افزون تر است. راجع به 
ضرورت و اهميت تحقيق نيز گفته شــده انســان ها دائمًا نياز به تفکر و یادآوری دارند، 
چون فراموش كارند. تعداد زیاد پيامبران الهی مؤید این موضوع اســت. به نظر می رسد 
موضــوع بيان عبرت های قــرآن از دیدگاه های گوناگون با بيان هــا و قلم های متفاوت 

ضرورت دارد.
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پیشینه پژوهش   
در رابطه با ابعاد مختلف قرآن كریم از جمله قصص قرآنی وبالغت و مضامين قرآن و... 
تحقيقات بی شماری صورت گرفته است پژوهشگران و ادیبان زیادی در قالب كتاب، مقاله، 
رساله و ... به بررسی زیبایی های ادبی و بالغی و تاریخی قرآن كریم پرداخته اند. همچنين 
مقاالتی در رابطه با قوم ســبا از منظر قرآن نگاشته شده كه از این ميان ميتوان به چند نمونه 

اشاره كرد:
1- قوم ســبا و سد مارب نوشته آقای مســعود عباسی جاهد، بشارت، پرتال جامع علوم 

انسانی، شماره 59، سال 1386
2- در پژوهشــکده باقر العلوم در قسمت مقاالت علوم انسانی و اسالمی مقاله ای تحت 
عنوان قوم ســبا نوشته ی آقای علی محمودی ذكرشده كه راجع به موقعيت جغرافيایی قوم 

سبا و سد مارب مطالبی آمده است
3- درفصل نامه ی هفت آســمان دوره 17، تابستان 1394، صفحه 109 تا 126، مقاله ای 
تحت عنوان حاكميت زن از نگاه عهد قدیم و قرآن كریم با تکبه بر داستان ملکه سبا نوشته 

خانم فاطمه عقيلی آورده شده است. 
در كل مقاالت زیادی درباره پيامبر قوم ســبا، حضرت سليمان و علت عذاب قوم سبا و 
سدمارب العظيم وعلت انحطاط قوم سبا نوشته شده ولی پژوهش و تحقيقی كه درباره قوم 
سبا و تاریخ آن ها به طور كامل و جامع نگاشته نشده و می توان گفت این مقاله كار نسبتا 
جدید و كاملی اســت كه هم داستان این قوم و سد مارب و نحوه حاكميتشان و پيامبرشان 
حضرت سليمان)ع( و حتی چکونگی ایمان آوردن این قوم بدست سليمان نبی)ع( و سرانجام 

انحطاط آن ها به طور كامل و مختصر تحقيق شده كه در نوع خودش جدید می باشد.

سوال تحقیق:
تحليل و بررسی قوم سبا از منظر قرآن كریم و تاریخ چگونه صورت گرفته است؟

2. ادبیات پژوهش

2. 1. قوم سبأ در عهد قدیم-تورات
در كتاب تورات در مورد قوم سبأ فقط از دیدار ملکه بلقيس با سليمان گزارشی آمده كه 
چون بلقيس از شهرت سليمان باخبر شد به اورشليم سفر كرد و با خود ادویه و جواهرات 
آورد و در حدود چهار تن طال را به ســليمان تقدیم كرد. زمانی كه هدایا را به سليمان اهدا 
كــرد، ســليمان نپذیرفت و هدایایی بهتر از آنچه كه بلقيــس آورده بود را به او داد و چون 
پيامبران هدایا را نمی پذیرفتند، بلقيس دانست كه او از انسان های پاک و برگزیده و از پيامبران 
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ل الهی اســت كه مردم را به راه راست هدایت می كند. )كتاب مقدس، عهد قدیم، كتاب دوم 

تواریخ، بخش نهم(

2. 2. قوم سبأ در متون تاریخی و تفسیری
»مردمان شبه جزیره ی عربستان به دو قسمت عمده تقسيم می شوند:

قحطاني ها كه در خاک یمن و زمين های مجاور آن ســکونت داشــته اند و نسب آنان به 
قحطان یا یقطان بن عامر و ارفخشاد و سام منتهي می گردد.

 اســماعيلي یا عدناني كه در حجاز و نجد و اراضي ميانه ی جزیره ی عربســتان سکونت 
دارند و نژادشان به ابراهيم و هاجر می رسد. این ها را عدناني، مضري، معدي نيز می گویند. 

چون نام یکي از نياكان آنان عدنان- مضر- معد بوده است.
و چون خــاک یمن حاصل خيز بــوده، قحطاني ها زودتر از عدنانی ها متمدن شــده اند. 
دولت های حمير، سبأ، كهالن و غيره از ميان اقوام قحطاني برخاسته و با فرعون های مصر و 
پادشاهان بابل و آشور همزمان بوده اند. از شهرهاي نامي آنان مأرب، صنعا و سبأ می باشد.« 

)زیدان، 1384: 8(
قســمت جنوبي شــبه جزیره از قرن ها پيش از ميالد داراي حکومت هایی بوده است، اّما 
وضع دقيق آن ها هنوز هم به درستي روشن نيست. در ميان این دولت ها سبأ داراي اهميّتي 
خاص است و چنانکه جنوب شبه جزیره ی عربستان مركز تأسيس حکومت ها بوده است، 
ســبأ در بين دولت های جنوبي حکومت بزرگ منطقه به شــمار رفته است. قدرت سياسي 
و نظامي و بازرگاني ســبأ توانست به تدریج حکومت های پراكنده ی جنوب را زیر پوشش 
حکومت مســتقل و گسترده ی خود در آورد و دامنه ی سلطه ی خود را تا به آفریقا بکشاند. 
»سبائيان تقریباً نُه قرن بر این منطقه حکومت كردند و منطقه ی نفوذ خود را گسترش دادند و 
راه بازرگاني اقيانوس هند به دریاي سرخ را در دست گرفتند. ادویه ی هند و دانه های معطر 
یمن )كندر( از طریق باب المندب به دریاي ســرخ و از آن جا به خليج عقبه و كنار دریاي 
متوسط می رفت. دولت سبائيان تا یکصد و پانزده پيش از ميالد دوام یافته است.« )شهيدي 

1383؛ 9 - 12 با تلخيص(
»فرســتادگاني كه بطلميوس دوم و پادشــاهان موریا، چندره گوپتا و اسوكا، نزد یکدیگر 
روانه می كردند و زنان و گاوان و مرمر هندي كه بطلميوس در رژه ی دسته های پيروزي خود 
در 271 ســال پيش از ميالد نمایش می داد، شاید همه در بندرهاي سبائي با كشتي فرستاده 

می شدند.« )حوراني، 1338: 29(
همچنين »راه خشــکي از یمن به سوریه كه از ميان بيابان به موازات دریاي سرخ كشيده 

شده، در آن زمان به وسيله ی سبائيان به كار می رفته است.« )همان:10(
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گرچه ساكنين عربستان جنوبی در طول تاریخ قبل از اسالم ممالکی مانند معين، سبأ، قتبان، 
اوسان، حضرموت و حمير پدید آورده اند، اّما مشهورترین، نيرومندترین و طوالنی ترین آن ها 

تمدن سبأ است.
حکومت سبأ ابتدا به دست مکرب ها یا كاهنان در ميان سال های 1000 ق.م تا 450 ق.م و 
پایتخت آن »صرواح« بود. آنگاه حکومت از مکرب ها به ملوک سبأ و پایتخت به مأرب انتقال 
یافت و در این دوران بنای سد عظيم و تاریخی مأرب صورت گرفت. در پایان دوره ی قبل 
از اسالم، ایرانيان به سرزمين سبأ لشکركشی می كنند و حکومت ایران جای حکومت حبشی 

را می گيرد.« )بی آزار شيرازی، 1388، 316 - 318 با تلخيص(
»لشــکریان انوشيروان و حکامی كه وی بر یمن گماشت با قریش ُحسن سلوک به خرج 
می دادند و آنان را تقویت می كردند و كعبه را محترم می شــمردند و بعضی بنای شــادروان 
كعبه را به انوشــيروان نســبت می دهند. مقتضيات سياسی نيز ایجاب می كرد كه انوشيروان 
چنين رویّه ای را پيش گيرد؛ زیرا در مقابل مسيحيان ساكن عربستان كه روابط دینی، ایشان 
را با روم می پيوسته انوشيروان هم بایستی از قریش و كعبه طرفداری كند و آنان را با دولت 
ایران موافق ساخته برای كمك در لشکركشی های او به روم یا حفظ كاروان تجارت ایران از 

همراهی ایشان استفاده نماید.« )خزائلی، 1378: 160(
»و بعضی از مفســران گویند كه شهر سبأ یك شهر نبود، بلکه دوازده شهر بود كه همه ی 
این دوازده شهر آباد بودند با سدها و بندها، مهار و گردآوری آب، جوی های روان و باغات 
پر ميوه و همه ی این دوازده شــهر را حصاری بود یك فرسنگ در یك فرسنگ، با مردمانی 
ثروتمند با خواســت و مال فراوان. چون ناسپاســی كردند و شکر نگزاردند، خدای تعالی 
دوازده پيامبر برایشان فرستاد تا آنان را به پرستش خدای تعالی و شکر نعمت های فراوانی كه 
آنان را بود آگاه سازند. پس این دوازده پيامبر گفتند: این نعمت ها را خدای به فضل و بزرگی 
خویش به شما داده است، بخورید و خدای عّزوجل را از این همه نَِعم و فراوانی شکرگزار 
باشيد ... ایشان گفتند: این نعمت های ما از خدای نيست. پس روی از پيامبران بگردانيدند و 
به گفته ی آنان گوش ندادند و ایمان نياوردند. هر چه آن پيامبران آنان را بگفتند و نصيحت 
كردند و دعوت نمودند، ســود نداشت. پس خدای تعالی چون این نافرمانی از آنان دید و 
دانست دعوت آنان برای شکرگزاری سودی ندارد، همه ی آن نعم را برایشان زوال گردانيد.« 

)نيشابوری، 1389: 510(
»حال ســليمان چنان بود كه چون بر تخت خود می نشست، همه ی پرندگانی كه خداوند 
رام او كرده بود، می آمدند تخت نشين و كسانی را كه بر فرش های اطراف آن نشسته بودند، 
زیر ســایه بال های خود می گرفتند تا از جای استقرار او )هدهد( خورشيد به دامان سليمان 
تابيد. سليمان سر برداشت و همان طور كه خداوند در قرآن حکایت فرموده است، گفت: مرا 

چه شده كه ُهدُهد را نمی بينم.« )بحرانی، 1389، 7: 18(
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ل  »عبداهلل بن عباس گفت: سبب تفّقد سليمان ُهدُهد را آن بود كه جای ُهدُهد برابر چشم سليمان بود، 

آنجا كه اگر از جای خود برفتی آفتاب در چشم سليمان افتادی. چون ُهدُهد برفت جای از 
او خالی ماند. آفتاب بر روی و چشــم سليمان آمد. او گفت: ﴿َما لَِي اَل أََرى الُْهْدُهَد﴾ )نمل: 
20( عریف مرغان را بخواند -كركس را- و گفتند: عقاب را و گفت: هدهد كجا رفته است؟ 
گفت: یا رســول اهلل! من ندانم و من او را نفرســتاده ام جایی. سليمان عند آن خشم گرفت 
بَنَُّه َعَذابًا َشِديداً﴾ )نمل : 21( آنگه عقاب را بخواند و گفت: برو هدهد را بجوی  گفت: ﴿َلَُعذِّ
و پيش من آر. عقاب هوا گرفت. چندانی در هوا برفت كه همه ی زمين در پيش او بود چون 
طبقی در پيش یکی از ما. در نگرید از چپ و راســت. نگاه كرد ُهدُهد را دید كه از جانب 
یمن می آمد. آهنگ او كرد. چون به او رسيد خواست تا به چنگال به او یازد. ُهدُهد گفت: 
بــه آن خدای كه تو را این قّوت داد و مرا اســير و ضعيــف تو كرد كه رحمت كنی بر من 
ضعيف و مرا نرنجانی! عقاب دست بداشت و گفت: َویَحَك! سليمان سوگند خورده است 
كه تو را عذابی سخت كند تا بکشد. گفت: چيزی دیگر نگفت؟ گفت: بلی. گفت: یا حّجتی 
روشن بياورد. گفت: من دانستم كه سليمان پادشاهی عادل است، ظلم نکند و روا ندارد كه 
به ناحق عذاب كند. من حجتی روشن دارم. آنگه برفتند به یك جای تا پيش سليمان شدند. 
عقاب پيش رفت و گفت: آوردمش یا رســول اهلل! گفت: بيارش. ُهدُهد پيش تخت سليمان 
پر در پای افکند و بر زمين می كشــيد به تواضع و مذلّت تا پيش سليمان رفت. سليمان سر 
او بگرفت و او را پيش كشــيد و گفت: كجا بــودی؟ من امروز تو را عذابی كنم كه عبرت 
جهانيان شوی! ُهدُهد گفت: یا نبی اهلل! یاد كن آن روز كه تو پيش خدا بایستی. چون سليمان 
این بشنيد، رویش زرد شد و دست از او بداشت. گفت: آخر كجا بودی؟« )ابوالفتوح رازی، 

1376، 15: 29و30(
»آورده اند كه چون ُهدُهد باز آمد و عذر خویش بگفت، ســليمان گفت بنگرم تا این عذر 
كه می آری راست است یا دروغ، اگر دروغ است تو را عذابی سخت كنم. جبرئيل امين آمد 
آن ســاعت از درگاه عّزت كه: یا سليمان مر آن مرغك ضعيف را تهدید می كنی كه باش تا 
در كار تو بنگرم كه راست می گویی یا دروغ؟! یا سليمان از مرغی ضعيف به عذری ضعيف 
چرا بسنده نکنی و به درخواست صدق از وی چه تهدید كنی؟ چرا از ما نياموزی معاملت 
با بندگان؟ آن كافر بينی كه در دریا نشــيند در كشتی و باد كژ بر آید و آن كشتی در تالطم 
امواج افتد؟ كافران از غرق بترسند، بت را بيندازند و به زبان عذر دروغ آورند. چون از دریا 
بيرون آیند و از غرق خالص یابند، دیگر باره بت پرستند و به كفر خویش باز گردند. من به 
دروغ آن ها ننگرم و آن عذر دروغشان بپذیرم و از غرق نجات دهم. یا عجب! از كافر دروغ 
زن، عذر می پذیرم و به دروغ و خيانت او ننگرم، چه گویی مرد مسلمان كه عذر آرد به گناه 
خویش از سر صدق و ایمان خویش، چو عذرش نپذیرم.« )ميبدی، 1389، 7: 214 و215(

قوم سبأ در ادبيات عرب تجّلی بسيار كرده و پند و َمثَل بسياری از داستان آنان گرفته شده 
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كه به چند نمونه اشاره می كنيم:
»أیدی ســبأ« در پراكندگی به دست های سبأ مثل زنند و گویند: ذهبوا اسيدی سبأ، یعنی 
پراكنده شدند و رفتند؛ و اصل آن مربوط به داستان سبأ و سيل َعِرم است كه آن سرزمين را 

ویران كرد و مردمان آن را پراكنده ساخت.« )ثعالبی نيشابوری، 1376: 56(
»َفأرة الَعِرم«: هر ناتوان كه بتواند كاری بزرگ انجام دهد یا حقير خواری كه امری سترگ 

از او سر بزند یا زیان و گزندی عظيم را سبب شود به موش عرم مانند كنند.
جاحظ گفته: مردم گمان ندارند كه ســبب ویرانی سرزمين ســبأ سيلی بود؛ و اّما سبب 
تراویدن آب و شکستن بند آب نيز موشی بود. خداوند فرموده: ﴿فأرَسلنا َعلیهم َسیَل الَعِرم﴾ 
)سبأ: 16( و َعِرم عبارت بود از بندی كه مردم ساخته بودند تا سيل نياید و مردم را از ميان 
نبرد، اّما موشی آن را سوراخ كرد تا شگفتی عظيمی باشد. همان سان كه آب طوفان )نوح( از 
چاله ی تنوری جوشيد تا مایه ی عبرت و پند استواری باشد. حکم بن عمرو البَهرانی درباره ی 

این موش گفته:
 َخرقــت فــأرٌة بأنــٍف َفئيــٍل
 فّجرتــه و كان ِجيــالُن عنــه

ــِر ــاِس بصخ ــَم األس ــًا ُمحَک  َعِرم
 عاجــزاً لــو یَرومــه بعــد دهــِر

یعنی: موش با پوز ناتوان خود بندی را كه پی آن با ســنگ های درشــت استوار شده بود 
سوراخ كرد، بندی كه كارگران بسيار سلطان اگر می خواستند آن را ویران كنند حتی پس از 

روزگاری دراز از آن كار ناتوان می ماندند.« )ثعالبي نيشابوري، 1376: 403(

2. 3. سرگذشت قوم سبأ در قرآن
از قوم سبأ در دو سوره ی قرآن كریم یاد شده است؛ نخست در سوره ی نمل و در رابطه ی 
برخورد سليمان با ملکه  آن سرزمين و دیگر در سوره ی سبأ در مورد فراوانی نعمت در این 

سرزمين و كفران نعمت سبائيان.
قوم ســبأ جمعيتی بودند كه در جنوب شبه جزیره ی عربستان می زیسته و دارای تمدنی 
درخشان بوده اند. ناحيه ی جنوبی عربستان دو ویژگی منحصر به فرد نسبت به دیگر مناطق 
آن داشته و دارد. نخست وضعيت آب و هوایی متفاوت و بارندگی بيشتر و دیگر موقعيت 
جغرافيایی خاص. كاروان های تجاری هند كه به مقصد شــام و اروپا بارگيری كرده، یا در 
بنادر یمن باراندازی كرده و ســپس بقيه ی مسير را در خشکی و در حاشيه ی دریای سرخ 
می پيمودند و یا از طریق باب المندب و دریای سرخ خود را به مدیترانه می رساندند كه در 

صورت دوم نيز یمنی ها در متن این ترانزیت بودند.
»خاک یمن گســترده و حاصلخيز بود، اما علی رغم این آمادگی، چون رودخانه ی مهمی 
نداشــت از آن بهره برداری نمی شد. باران های سيالبی كه در كوهستان ها می بارید، اغلب در 
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ل دشت ها به هدر می رفت. برای غلبه بر این مشکل مردم این ناحيه به فکر سدسازی افتادند 

و سدهایی بنا نمودند كه از همه مهم تر و پرآب تر سد »مأرب« بود. مأرب شهری بود كه در 
انتهای دره ی بزرگی قرار داشت و سيل های عظيم كوه های صراة از كنار آن می گذشت. در 
دهانه ی این دّره و دامنه ی دو كوه »بلق« سد عظيم و مستحکمی بنا كرده و مجاری مختلف 

آب در آن ایجاد نمودند.« )ملبویی، 1376: 105(
به زودی ذخيره ی آب پشــت ســد زیاد شد، طوری كه با استفاده از آن توانستند باغ های 
بسيار زیبا و كشــتزارهای وسيع ایجاد كنند. قریه های آباد این سرزمين تقریباً به هم متصل 
بود و ســایه های گسترده ی درختان دست به دست هم داده و ميوه های فراوانی بر شاخسار 
آنان ظاهر شده بود. وفور نعمت آميخته با امنيت، محيطی بسيار مرفّه برای زندگی آنان آماده 
ُِّکْم َو  ســاخته بود. ﴿لََقْد َکاَن لِسبأ فِي َمْســَکنِِهْم آيٌَة َجنَّتَاِن َعْن يَِمیٍن َو ِشَماٍل ُکُلوا ِمْن ِرْزِق َرب
اْشُکُروا لَُه بَْلَدٌة َطیِّبٌَة َو َربٌّ َغُفوٌر﴾ )سبأ: 15( اّما آنان قدر این همه نعمت را ندانسته، خدا را به 
دست فراموشی سپرده و به كفران نعمت مشغول شدند. همچنين به فخرفروشی پرداخته و به 
اختالفات طبقاتی دامن زدند. از جمله مواردی كه درباره  اهالی یمن و صاحبان سد آمده، این 
كه آن ها مغرور شده و بدمستی كردند و از پروردگار درخواست كردند مقداری از باغ ها را 
خشك كند تا فقرا نتوانند از آن استفاده كنند، مشکلی كه بسياری از اشراف دچار آن هستند.
آن ها از پروردگار خواستند سفرهایشان را طوالنی كند تا آن هایی كه مركب ندارند نتوانند 
به باغ های عظيم آن ها دسترســی داشته باشند. گویی سفر از افتخارات و نشانه ی قدرت و 
ثروتشان بود. آن ها با این عملشان به خودشان ستم كردند و قرآن می فرماید: »آنان را چنان 
مجازات كردیم وزندگی شان را در هم پيچيدیم كه ایشان را سرگذشت و داستان و اخباری 
برای دیگران قرار دادیم. آنان چنان متالشی شدند كه هر گروهی به سویی رفتند و به گونه ای 
از هم دور شدند كه اگر می خواستند یکدیگر را پيدا كنند، یك عمر باید در سفر باشند« این 
صحنه با زبان حال می گوید: »ســرزمين وجود انسان نيز چنين است كه مرگ انسان در دل 
زندگی او نهفته شــده و همان چيزی كه یك روز مایه ی حيات و آبادانی اوست روز دیگر 
ممکن است عامل مرگ و ویرانی گردد.« )مکارم شيرازی، الميزان، تفسير سوره ی سبأ، جلد 

)468 :18
موش های صحرایی دور از چشــم مردم مغرور و مست به دیواره ی این سد خاكی روی 
آورده و آن را از درون سست كردند. ناگهان باران شدیدی بارید و سيالب عظيمی حركت 
كرد، دیواره های سد كه دیگر قادر به تحّمل فشار سيالب نبود، یك مرتبه درهم شکست و 
آب های بسيار زیادی كه پشت سد متراكم بود ناگهان بيرون ریخت و تمام آبادی ها، باغ ها، 
كشــتزارها و چهارپایــان را تباه كرد و خانه های مجلل را ویــران نمود. دیری نپایيد كه آن 
ســرزمين آباد به صحرایی خشــك و بی آب و علف مبّدل شد و از آن همه باغ های خّرم و 
اشجار بارور تنها چند درخت تلخ »اراک« و »شوره گز« و اندكی درخت »سدر« بر جای ماند.
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لْنَاُهْم بَِجنَّتَْیِهْم َجنَّتَْیِن َذَواتَْي أُُکٍل َخْمٍط َو أَْثٍل َو َشيْ ٍء  ﴿فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلنَا َعَلْیِهْم َسْیَل الَْعِرِم َو بَدَّ
ِمْن ِسْدٍر قَلِیلٍ ﴾ )سبأ: 16(

و این عقوبت ناسپاسان است.
﴿ذلَِک َجَزيْنَاُهْم بَِما َکَفُروا َو َهْل نَُجاِزي إاِلَّ الَْکُفوَر﴾ )سبأ: 17(

موضوع دیگری كه مربوط به سرگذشــت قوم سبأ در قرآن می شود، دیدار ملکه ی آنان با 
حضرت سليمان )ع( است، بی آنکه نام ملکه را بيان كرده باشد، ولی مفسران گفته اند نام وی 

بلقيس و از دختران خاندان تُبّع بوده است.
جریان بر طبق روایت قرآن بدین صورت بوده است كه روزی سليمان نبی از وضعيت هدهد 
جویا شد، ولی او را نيافت و گفت: چرا هدهد را ميان پرندگان نمی بينم؟ آیا هم اكنون كه از او 
جویا شدم، ناپيداست یا قباًل كه من در جریان نبوده ام غایب گشته است؟ از این گذشته، چگونه 
بدون اطالع من رفته است؟ آثار خشم و نگرانی در چهره ی سليمان هویدا شد و تصميم گرفت 
هدهد را به تناسب گناه او، عذابی سخت دهد یا بکشد و اگر دليلی واضح و روشن بياورد كه 
بيانگر عذر او در آن غيبت باشد، از او بگذرد. غيبت هدهد چندان طول نکشيد و پس از مدتی 
نزد حضرت ســليمان )ع( بازگشت و بدو گفت: من از ماجرایی اطالع یافته ام كه شما از آن 
بی خبرید؛ از كشور سبأ نزد شما بر می گردم و خبری دقيق برایتان دارم. سليمان به او اجازه داد 
تا آنچه را دیده، باز گوید. هدهد گفت: در آن كشــور بانویی را دیدم كه فرمانروایی می كرد و 
از تمام وسایل و ابزار قدرت و انواع نعمت ها برخوردار بود و تختی بزرگ و زرین داشت كه 
به انواع جواهرات آراسته بود، ولی با وجود نعمت هایی كه خداوند به مردم آن كشور ارزانی 
داشته بود، نعمت های خدا را سپاس نمی گفتند و وی را پرستش نمی كردند، بلکه خورشيد را 

می پرستيدند و به جای خدا در برابر آن سجده می كردند.
شيطان آن ها را فریب داده و دل های آن ها را از راه مستقيم منحرف ساخته بود و از سجده 
بر خدایی كه تنها وی سزاوار پرستش است بازداشته است؛ همان خدایی كه از آسمان باران 
می فرســتد و از دل زمين گياه می رویاند و به نيت هایی كه در سينه هاســت و اعمالی كه از 
انسان سر می زند واقف و آگاه است. خداوندی كه جز او معبودی نيست و او صاحب عرش 
باعظمت و ملك بی نهایت است. آنگاه كه هدهد سخنان خود را به پایان رساند، سليمان به 
او پاسخ داد: به زودی در مورد مطالبی كه گفتی، تحقيق و بررسی خواهيم كرد تا مشخص 
شود آیا صادقانه سخن می گویی و یا سخنانت دروغ و برای فرار از مجازات است، بر مبنای 

حقایقی كه روشن شود، درباره ی تو حکم و داوری خواهم كرد.
بَنَُّه َعَذابًا َشِديداً أَْو َلَْذبََحنَُّه  ْیَر فََقاَل َما لَِي اَل أََرى الُْهْدُهَد أَْم َکاَن ِمَن الَْغائِبِینَ ، َلَُعذِّ ﴿َو تََفقََّد الطَّ
أَْو لَیَْأتِیَنِّي بُِسْلَطاٍن ُمبِینٍ ، فََمَکَث َغْیَر بَِعیٍد فََقاَل أََحْطُت بَِما لَْم تُِحْط بِِه َو ِجْئتَُک ِمْن سبأ بِنَبٍَإ يَِقینٍ ، 
ِّي َوَجْدُت اْمَرأًَة تَْملُِکُهْم َو أُوتِیَْت ِمْن ُکلِّ َشــيْ ٍء َو لََها َعْرٌش َعِظیمٌ ، َوَجْدتَُها َو قَْوَمَها يَْسُجُدوَن  إِن
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ل بِیِل فَُهْم اَل يَْهتَُدوَن، أاَلَّ يَْسُجُدوا  ُهْم َعِن السَّ ْیَطاُن أَْعَمالَُهْم فََصدَّ ِ َو َزيََّن لَُهُم الشَّ ْمِس ِمْن ُدوِن اللَّ لِلشَّ

ُ اَل إِلَه إاِلَّ ُهَو  اَواِت َو اْلَْرِض َو يَْعَلُم َما تُْخُفوَن َو َما تُْعلِنُونَ ، اللَّ ــمَ َِّذي يُْخِرُج الَْخْب َء فِي السَّ ِ ال لِلَّ
َربُّ الَْعْرِش الَْعِظیمِ ، قَاَل َسنَْنُظُر أَ َصَدْقَت أَْم ُکْنَت ِمَن الَْکاِذبِیَن﴾ )نمل :  20-27(

برای این كه حقيقت گفته ی ُهدُهد روشن شود، سليمان به او نامه ای سپرد و فرمان داد آن 
را نزد بلقيس بيفکند و سفارش نمود كه مراقب او و قومش بوده و به سخنانی كه در مورد 
نامه رد و بدل می كنند، گوش فرا دهد. ُهدُهد به پرواز درآمد و نامه ی ســليمان را به كشور 
سبأ برد و مقابل بلقيس افکند. بلقيس نامه را برگرفت و آن را گشود و مطالب آن را خواند 
و سپس سران و بزرگان مملکت خویش را گردآورده و به آن ها گفت: ای قوم، این نامه از 
ســليمان پادشاه به من رسيده و متن آن چنين است: بسم اهلل الرحمن الرحيم، بر من برتری 
نجویيد و تســليم امر من شوید. پس از خواندن نامه، بلقيس سخن خود را متوجه درباریان 
اطراف خود كرد و نسبت به موضوع این نامه با آن ها به مشورت پرداخت و به آن ها گفت: 
نظــر خود را در مورد این امر مهم بيان كنيد، زیرا در این مورد من جز با مشــورت شــما 
دستوری صادر نمی كنم. حاضران به وی پاسخ دادند: ما از توان و قدرت فوق العاده و نيروی 
فراوانی برخورداریم و برای نبرد آمادگی كامل داریم، ولی تصميم را به شــما وا می گذاریم، 
هرگونه دستور دهيد فرمان خواهيم برد. ﴿اْذَهْب بِِکتَابِي هَذا فََألِْقْه إِلَْیِهْم ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَانُْظْر َما 
ْحمِن  ِ الرَّ َُّه بِْسِم اللَّ ْیَماَن َو إِن َُّه ِمْن ُســلَ ِّي أُلِْقَي إِلَيَّ ِکتَاٌب َکِريمٌ ، إِن َذا يَْرِجُعونَ ، قَالَْت يَا أَيَُّها الَْمَلُ إِن
ِمینَ ، قَالَْت يَا أَيَُّها الَْمَلُ أَْفتُونِي فِي أَْمِري َما ُکْنُت قَاِطَعًة أَْمراً  ِحیمِ ، أاَلَّ تَْعُلوا َعَليَّ َو أْتُونِي ُمْســلِ الرَّ
ٍة َو أُولُوا بَْأٍس َشــِديٍد َو اْلَْمُر إِلَْیِک فَانُْظِري َما َذا تَْأُمِريَن﴾  َحتَّى تَْشــَهُدونِ ، قَالُوا نَْحُن أُولُوا قُوَّ

)نمل: 28-33(
 بلقيس احســاس كرد كه قوم او به جنگ تمایل دارند. او رهبری عاقل و اندیشــمند و 
دوراندیش بود؛ لذا خواســت زیان و خســارت های جنگ را به ویژه بر طرفی كه شکست 
بخورد، برای آنان روشن سازد، از این رو به آنان گفت: هر گاه پادشاهان برای جنگ و نبرد 
وارد كشــوری شــوند آن را ویران ساخته و هر آن چه در آن جا هست از بين می برند و به 
مردم آن سامان اهانت روا می دارند؛ بنابراین اگر آنان بر ما پيروز شوند، این گونه با ما رفتار 
خواهند كرد و سپس نظریه ی خود را ابراز داشته و گفت: من تصميم دارم فرستادگانی همراه 
با هدایایی ارزشمند نزد سليمان و قوم او بفرستم و منتظر تأثير هدایا در دل آنان باشم، اگر 
سليمان این هدایا را بپذیرد مشخص می شود كه او پادشاه است و به آنچه پادشاهان خرسند 
می شوند، شادمان می گردد و اگر پيامبر باشد آن ها را پذیرا نشده و به چيزی جز ایمان آوردن 

ما به آیينش راضی نخواهد شد.
از ســویی فرستادگان ما با اخبار دقيقی كه از قدرت و توان او كسب می كنند، نزد من باز 
خواهند گشــت. هيئت اعزامی بلقيس با هدایای بسيار ارزشمندی رهسپار فلسطين شدند. 
این گروه وقتی به آن سامان رسيدند، مملکتی بزرگ و پهناور و كاخ های باشکوه و لشکری 
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انبوه مالحظه كردند كه كشــور سبأ در برابر آن ناچيز بود. هنگامی كه فرستادگان بلقيس به 
دربار ســليمان بار یافتند هدیه ی بلقيس را به او تقدیم داشتند، ولی سليمان آن را نپذیرفت؛ 
زیرا وی به طمع مال و دارایی و هدیه، نامه نفرستاده بود، بلکه سليمان خواسته بود به خدا 

ایمان آورده و از دین او پيروی كرده و دست از پرستش خورشيد بردارد.
از این رو ســليمان فرســتادگان را مخاطب ســاخت و فرمود: آیا برای من مال به هدیه 
آورده اید، حال آن كه خداوند بهتر از اموالی كه به شما داده به من عنایت كرده است؛ چنان 
كه به من ُملك و ســلطنت بخشيد و جن و انس و باد و پرندگان را مسّخر من گرداند و به 
من نبّوت و پيامبری عطا كرد، لذا من طمعی در مال ندارم، بلکه خواهان هدایت شما هستم. 
سپس رئيس فرستادگان را مورد خطاب قرار داد و گفت: نزد قوم خود باز گرد و هدایا را بر 
گردان و آنچه درباره ی مملکت و قدرت و توان ما و پرستشی كه برای خدا انجام می دهيم 
مشــاهده كردی، به اطالع آنان برســان. اگر فرمان برده و ایمان آوردند كه نجات یافته اند و 
اگر بر كفر خود باقی بمانند، با ســپاهی گران به نبرد آنان خواهيم آمد كه توان مقاومت در 
برابر آن را نداشته باشند و آن ها را از شهرشان به صورت اسيران و بردگان، خوار و ذليالنه 
ًَّة َو َکذلَِک  َة أَْهلَِها أَِذل بيرون خواهم راند. ﴿قَالَْت إِنَّ الُْمُلوَک إَِذا َدَخُلوا قَْريًَة أَْفَسُدوَها َو َجَعُلوا أَِعزَّ
ونَِن بَِماٍل  ا َجاَء ُسَلْیَماَن قَاَل أَ تُِمدُّ ِّي ُمْرِسَلٌة إِلَْیِهْم بَِهِديٍَّة فَنَاِظَرٌة بَِم يَْرِجُع الُْمْرَسُلونَ ، فََلمَّ يَْفَعُلونَ ، َو إِن
ا آتَاُکْم بَْل أَنْتُْم بَِهِديَّتُِکْم تَْفَرُحونَ ، اْرِجْع إِلَْیِهْم فََلنَْأتِیَنَُّهْم بُِجنُوٍد اَل قِبََل لَُهْم بَِها  ُ َخْیٌر ِممَّ فََما آتَانَِي اللَّ

ًَّة َو ُهْم َصاِغُرونَ ﴾ )نمل: 34-37( َو لَنُْخِرَجنَُّهْم ِمْنَها أَِذل
 فرستادگان بلقيس بازگشتند و ملکه ی خود را در جریان مشاهداتی كه از قدرت و شوكت 
سليمان و نپذیرفتن هدایا داشتند، قرار دادند و تأكيد كردند كه سليمان سوگند یاد نموده و تهدید 

كرده است در صورتی كه از حضور در كشور وی خودداری كنيد به نبردتان خواهد آمد.
اینجا بود كه بلقيس دانست سليمان، پيامبر و فرستاده ی خداست و در تهدید خود صادقانه 
عمل خواهد كرد و توان مخالفت او را ندارد. از این رو همراه با اشراف و بزرگان قوم خود 
به تدارک ساز و برگ حركت به سوی وی پرداخت. سليمان كه از حركت بلقيس آگاه شد، 
خواست برخی از نعمت هایی را كه خداوند به عنوان معجزه به او عنایت كرده بود، به بلقيس 

ارائه دهد تا دليلی بر پيامبری او باشد.
از این رو به جنّيانی كه پيرامون او بودند گفت: كدام یك از شما می تواند تخت بلقيس را 
قبل از آن كه با قومش نزد من آمده، پيش من حاضر كند تا آنان از قدرت خداوند آگاه شوند.
دیوی از جنيّان گفت: قبل از این كه از جای خود برخيزی آن را نزد تو خواهم آورد. یکی 
از دستياران سليمان كه از علوم كتب آسمانی بهره داشت اعالم نمود كه: من سریع تر از یك 
چشم بر هم زدن آن را نزد تو خواهم آورد و تخت را در برابر سليمان گذاشت. سليمان چون 
تخت را دید، گفت: این از الطاف خداوند اســت تا ما را بيازماید كه او را سپاس می گویيم 
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ل یا از ناسپاسانيم. ﴿قَاَل يَا أَيَُّها الَْمَلُ أَيُُّکْم يَْأتِینِي بَِعْرِشَها قَْبَل أَْن يَْأتُونِي ُمْسلِِمینَ ، قَاَل ِعْفِريٌت ِمَن 

َِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن الِْکتَاِب  ِّي َعَلْیِه لََقِويٌّ أَِمینٌ ، قَاَل ال الِْجنِّ أَنَا آتِیَک بِِه قَْبَل أَْن تَُقوَم ِمْن َمَقاِمَک َو إِن
ا َرآُه ُمْســَتِقّراً ِعْنَدُه قَاَل هَذا ِمْن فَْضِل َربِّي لِیَْبُلَونِي أَ  أَنَا آتِیَک بِِه قَْبَل أَْن يَْرتَدَّ إِلَْیَک َطْرفَُک فََلمَّ

ََّما يَْشُکُر لِنَْفِسِه َو َمْن َکَفَر فَِإنَّ َربِّي َغنِيٌّ َکِريمٌ ﴾ )نمل: 38-40( أَْشُکُر أَْم أَْکُفُر َو َمْن َشَکَر فَِإن
 ســليمان به مأمورانش دستور داد تا ظاهر تخت را مقداری تغيير دهند. زمانی كه بلقيس 
وارد شــد با حالتی از حيرت و تردید در برابر تخت درنگ كرد و موقعی كه از او پرســيده 
شــد آیا این همان تختی است كه در كشــورت رها كردی؟ پاسخ داد: گویی همان است و 
وقتی مطمئن شــد كه این یك معجزه است به ســليمان گفت: البته من قبل از این معجزه 
هم به واســطه ی اموری كه از ُهدُهد مشاهده كرده و نشانه هایی كه از زبان فرستادگان خود 
شنيدم، به قدرت خداوند و صحت پيامبری شما آگاهی پيدا كرده بودم، ولی از آن جایی كه 
در ميان مردمی كافر پيشــه زندگی می كردم تا این زمان ایمان خود را كتمان می كردم، آنگاه 
افزود: پروردگارا! من با پرستش خورشيد بر خود ظلم و ستم روا داشتم، ای خدای جهانيان! 
اینك همراه با ســليمان در برابر عظمت تو ُكرنش می كنم؛ زیرا تنها تو شایسته ی پرستشی. 
ا َجاَءْت قِیَل أَ هَکَذا  َِّذيَن اَل يَْهتَُدونَ ، فََلمَّ ُروا لََها َعْرَشــَها نَْنُظْر أَ تَْهتَِدي أَْم تَُکوُن ِمــَن ال ﴿قَاَل نَکِّ
 ِ َها َما َکانَْت تَْعبُُد ِمْن ُدوِن اللَّ َُّه ُهَو َو أُوتِینَا الِْعْلَم ِمْن قَْبلَِها َو ُکنَّا ُمْسلِِمینَ ، َو َصدَّ َعْرُشِک قَالَْت َکَأن
ًة َو َکَشَفْت َعْن َساقَْیَها قَاَل  ا َرأَتُْه َحِسبَْتُه لُجَّ ْرَح فََلمَّ ََّها َکانَْت ِمْن قَْوٍم َکافِِرينَ ، قِیَل لََها اْدُخلِي الصَّ إِن
ِ َربِّ الَْعالَِمیَن﴾   ِّي َظَلْمُت نَْفِســي َو أَْسَلْمُت َمَع ُسَلْیَماَن لِلَّ ٌد ِمْن قََواِريَر قَالَْت َربِّ إِن َُّه َصْرٌح ُمَمرَّ إِن

)نمل: 41-44(

2. 4. نکته ها، عبرت ها و برداشت ها در سرگذشت قوم سبأ
قرآن حکيم آنگاه كه سرگذشت ملکه ی سبأ و دریافت نامه ی تهدید آميز سليمان )ع( در 
حمله به كشورش را بازگو می كند، در خصوص به كارگيری نظام مشورتی، درسی آموزنده 
به ما می دهد كه بلقيس چه موضعی در قبال آن اتخاذ كرد؟ آیا به تنهایی موضع گيری كرد و 
خواهان اجرای آن شد؟ پاســـخ منفی است. او بزرگان قومش را گرد آورد و به آنان گفت: 

﴿أاَلَّ تَْعُلوا َعَليَّ َو أْتُونِي ُمْسلِِمینَ﴾ )نمل: 31(
در این گفته، بر اصل نظام شــورایی كه جهان امروز آن را به عنوان اســاس قوانين خود 
پذیرفته و نام های گوناگونی مانند مجلس نمایندگان، مجلس عوام، مجلس سنا، مجلس ملی 

و دیگر نام ها بر آن اطالق كرده، تأكيد شده است.
- بنابراین شورا، ركنی از اركان حکومت صالح و شایسته است كه برای اّمت خير و صالح 
به ارمغان آورده و از ضرر و زیان هایی كه ممکن است در اثر هوا و هوس ها، طمع ورزی ها، 

غرض های شخصی و غرورِ فرمانروایانش، گریبان گير جامعه شود، جلوگيری می كند.
- ملکه ی سبأ اصل شورا را برای خود مقرر داشته بود و اسالم نيز از آن به شایستگی یاد 
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كرده و آن را به عنوان اصلی از اصول و اركان حکومت اسالمی به شمار آورده است.
- پایداری در راه عقيده هم كه از صفات انبياء و اوليای الهی است، در گفته ی سليمان به 

فرستادگان بلقيس كه حامل هدایای وی بودند، به خوبی روشن است:
ْزَق لَِمْن يََشاُء َو يَْقِدُر َو لِکنَّ أَْکثََر النَّاِس اَل يَْعَلُموَن﴾ )سبأ: 36( ﴿قُْل إِنَّ َربِّي يَْبُسُط الرِّ

حضرت ســليمان )ع( با این سخن می خواســت برتری جنبه های معنوی را بر جنبه های 
مادی بيان كند، لذا با وجود این كه از لحاظ ثروت مادی هم بسی فراتر از ملکه ی سبأ بود؛ 
نفرمود آنچه را خداوند به من داده بيشتر از چيزی است كه به شما داده است، بلکه فرمود: 

برتر از چيزی است كه به شما داده است.
همان طــور كه می دانيم مردم از آغاز آفرینش به وســيله ی مال و دارایی در بوته ی آزمایش 
گذاشته شده اند. مال و منال در كليه ی امور زندگی سخت مورد توجهشان بوده است، از این رو 
بلقيس خواست سليمان را هم بدین وســيله بيازماید و لذا هدایایی سخت ارزشمند برایش 
ارسال كرد و منتظر ماند بداند تا چه اندازه این حربه در او تأثير خواهد گذاشت و این كه آیا 
این هدیه می تواند وی را به سکوت و چشم پوشی از دعوت و انصراف از تهدیدش وادار كند. 
ا  پاسخ سليمان برای بلقيس و همه ی كسانی كه می اندیشند، بسيار آموزنده و روشنگر بود: ﴿فََلمَّ
ا آتَاُکْم بَْل أَنْتُْم بَِهِديَّتُِکْم تَْفَرُحوَن﴾ )نمل: 36( ُ َخْیٌر ِممَّ ونَِن بَِماٍل فََما آتَانَِي اللَّ َجاَء ُسَلْیَماَن قَاَل أَ تُِمدُّ
در ســخن سليمان بر ارزش های بلند معنوی و حق طلبی و دوری از هرگونه زرق و برق 
و غرور در پســت های حساس و فریبنده ی دنيا تأكيد شده است و همچنين می تواند مورد 
توجه صاحبان مناصب مهم و خصوصاً قاضيان كه خطر وسوســه در مقابل رشــوه آنان را 
تهدید می كند، باشد و هدیه ی بلقيس در حقيقت رشوه ای بود كه می خواست به واسطه ی آن 
سليمان را تحت تأثير قرار دهد، ولی سليمان نبی و سليمان صفتان فریب مظاهر فریبنده ی 

این دنيا را نمی خورند و در پی حقيقتی هستند كه هيچ ارزش مادی بدان پایه نمی رسد.
- درس و عبرت دیگری كه می توان از سرگذشت سليمان و بلقيس گرفت؛ همانا درس 
تواضع و فروتنی اســت. هنگامی كه هدهد پس از غيبتی به ظاهر ناموجه به نزد ســليمان 
بازگشــته و مورد مؤاخذه قرار می گيرد، پاسخ می دهد: از چيزی آگاهی یافته ام كه تو از آن 

آگاه نيستی. ﴿أََحْطُت بَِما لَْم تُِحْط﴾ )نمل: 22(
خدای متعال به ُهدُهد الهام كرد كه چنين پاسخی به سليمان بگوید و به او یادآور شود كه 
به رغم فضل پيامبری و حکمت و انواع علوم و احاطه به دانســتنی های بسيار، او از چيزی 
خبر دارد كه سليمان از آن بی خبر است و به این طریق او را در دانشی كه داشت مورد ابتال 
و آزمایــش قرار می دهد و به او می گوید كه یکی از ضعيف ترین و كوچك ترین آفریدگان 

الهی توانسته است از قضيه ای آگاه شود كه تو از آن آگاه نيستی.
سليمان جز این چيزی نگفت: ﴿َسنَْنُظُر أََصَدْقَت أَْم ُکْنَت ِمَن الَْکاِذبِینَ ﴾ )نمل: 27( سليمان 
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ل در این گفته به علم هدهد اذعان كرده و آن را به تحقيق و بررسی موكول نموده است. او با 

آن علم و دانشی سرشـار كه خداوند به او عطا كرده بود و در قرآن به آن اشاره شده است: 
َلنَا َعَلى َکثِیٍر ِمْن ِعبَاِدهِ الُْمْؤِمنِینَ ﴾  َِّذي فَضَّ ِ ال ﴿َو لََقْد آتَْینَا َداُوَد َو ُســَلْیَماَن ِعْلمًا َو قَااَل الَْحْمُد لِلَّ

)نمل: 15( آن سخن را بر زبان آورد.
- نکته ی دیگری كه از زندگانی حضرت ســليمان )ع( می آموزیم این است كه جمع بين 

دنيا و آخرت ممکن است.
- امپراطوری ســليمان از لحاظ عظمت، قدرت، ثروت و جالل و شــکوه كم نظير بوده 
است، ولی این باعث نمی شد كه سليمان لحظه ای از یاد خدا غافل باشد و این درس دیگری 

برای حاكمان و زمامداران و حتی مردم عادی می باشد.
اَر اْلِخَرَة َو اَل تَْنَس نَِصیبََک  ُ الدَّ خداوند بزرگ در قرآن فرموده است: ﴿َو ابْتَِغ فِیَما آتَاَک اللَّ
َ اَل يُِحبُّ الُْمْفِسِدينَ ﴾  ُ إِلَْیَک َو اَل تَْبِغ الَْفَساَد فِي اْلَْرِض إِنَّ اللَّ نْیَا َو أَْحِسْن َکَما أَْحَسَن اللَّ ِمَن الدُّ

)قصص: 77(
در سرگذشت قوم سبأ خواندیم كه خداوند به آنان نعمات فراوانی ارزانی داشته بود، ولی 
آنان غرق در باده ی عيش و تنّعم از یاد خدا غافل گشته و از ناسپاسان شدند. نکته ی عجيب 
دیگری كه در قّصه ی قوم سبأ به چشم می خورد درخواست اشراف و ثروتمندان قوم است 
كه از خداوند می خواهند بين منازل ســفر آن ها فاصله اندازد تــا دیگر- به زعم آنان- هر 
َّنَا بَاِعْد بَْیَن أَْسَفاِرنَا﴾ )سبأ: 19( البته آنان با این  بی ســروپایی نتواند به راحتی سفر كند. ﴿َرب
درخواست در حقيقت بر خود ستم كردند. ﴿َو َظَلُموا أَنُْفَسُهْم﴾ )سبأ: 19( و خداوند آنان را به 
َّنَا بَاِعْد  وسيله ی سيلی بنيان كن سخت تارومار كرد تا مایه ی عبرت دیگران باشند: ﴿فََقالُوا َرب
ٍق إِنَّ فِي ذلَِک َليَاٍت لُِکلِّ  ْقنَاُهْم ُکلَّ ُمَمزَّ بَْیَن أَْســَفاِرنَا َو َظَلُموا أَنُْفَسُهْم فََجَعْلنَاُهْم أََحاِديَث َو َمزَّ
َصبَّاٍر َشُکوٍر﴾ )سبأ: 19(. ولی متأسفانه به قول امام علی بن ابی طالب )ع(: »عبرت ها چقدر 
فراوان انــد و عبرت پذیران چه اندک؛ »ما أاكثََر العِبََر و أَقلَّ االعتِباَر!« )نهج البالغه:  حکمت 
297( امروزه نيز انســان هایی وجود دارند كه همه چيز را برای خود خواسته و از پيشرفت، 
موفقيّت، شــادابی، سالمت و برخورداری دیگران سخت رنج می برند. اینان به بالی حسد، 
بخل، خودخــوری و بيماری های گوناگون روحی و روانی دچار و ســخت نيازمند یاری 

دلسوزان و خيرخواهانند كه به هر طریق ممکن به آنان كمك شود.
در كل این داســتان از موهبت علم وافری كه خداوند در اختيار ســليمان گذاشته شروع 
می شود و به فرمانبرداری در مقابل فرمان خدا ختم می گردد. سليمان به امر خداوند توانست 
تکبر و غرور بلقيس را ابتدا در هم شکســته و این كه آن حضرت ثابت نمود هدف نهایی 
تمامی انبيای الهی كشورگشایی نيست، بلکه هدف غایی و نهایی این است كه سركشان به 

گناه خود اعتراف كنند و در برابر خالق عظيم هستی سر تسليم و تعظيم فرود آورند.
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نتیجه گیري
تاریخ گذشــتگان درس های بزرگی به انسان های هر عصر می آموزد كه با استفاده از آن ها 
می توان از انحراف و فســاد دوری ُجســت و مصالح زندگی و سعادت واقعی را دریافت. 
البتّه این امر زمانی به دست می آید كه با بينش ژرف و محّققانه ی تاریخ و قّصه های واقعی 
تاریخی مورد مطالعه قرار گيرند. با آن كه قرآن كتاب تاریخ نيست، ولی باید پذیرفت كه در 
قصص قرآنی نمودِ بارزی از تاریخ واقعی بشــر نهفته است. اعجاز قرآن تنها در این نيست 
كه زیباترین داستان ها را با رساترین و فصيح ترین بيان، آن هم با بهره گيری از الفاظ دلنشين 
و نهایت هماهنگی ارائه كرده اســت؛ بلکه از آن جهت است كه سرگذشت اقوام گذشته و 
احوال آیندگان و احتياجات آنان را تا روز قيامت، آن هم با شــيوا ترین الفاظ و بهترین نظم 

و ترتيب بيان نموده است. 
از نکات بسيار مهمی كه در قصص قرآنی وجود دارد آن است كه در آن متمّسك به عنصر 
خيال نگشته و افسانه و اســطوره را مجال نداده است. لذا شخصيّت ها و عناصر تاریخ ساز 

قرآن )مانند نوح، هود، صالح، سليمان و ...( كاماًل واقعی و راستين بوده اند.
تأكيد اصلی قرآن در برنامه های تربيتی خود، در قالب داســتان، بر شــخصيت های نمونه 
اســت؛ یعنی به جای پرداختن صرف به تئوری هــای گفتاری، یك نتيجه و مطلوب عملی 
را معرفی می كند. از ســوی دیگر داستان های پيشــينيان مجموعه ای است از پرارزش ترین 
تجربيــات آن ها و می دانيــم كه محصول زندگی چيزی جز تجربه نيســت. به همين دليل 
مطالعه ی تاریخ گذشــتگان، عمر انسان را -درست به اندازه ی عمر آن ها- طوالنی می كند؛ 
چرا كــه مجموعه ی تجربيات دوران عمر آن ها را در اختيار انســان می گذارد. به هر روی 
قّصه های قرآن، سرنوشــت گذشتگان را پيش روی بشر می نهد تا به وسيله ی آنان فرجام و 

سرنوشت خود را رقم زنند.
در این پژوهش نيز با بهره گيری از كتاب قرآن ابتدا سرگذشت قوم سبأ و حضرت سليمان 
مورد مداقه قرار داده شد و سپس با بررسی این داستان در متون تاریخی جنبه تاریخ نگارانه 
آن نيز روشــن شــد و همچنين عبرت ها و درس هایی كه می توان از آن گرفت تا در هر دو 

سرای به خوشبختی رسيد، بيان شد.

کتابنامه
قرآن كریم، ترجمه ی محمد مهدی فوالدوند.- 
ابوالفتوح رازی، حسين بن علی ابن احمد الخزاعی النيشابوری )1370(: »روض الجنان و روح الجنان - 

فی التفســير القرآن مشهور به تفسير ابوالفتوح رازی«، با تصحيح دكتر محمد جعفر یاحقی و دكتر محمد 
مهدی ناصح، مشهد: بنياد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، چاپ اول.

بُستانی، محمود )1386(: »پژوهشــی در جلوه های هنری داستان های قرآن«، ترجمه ی موسوی دانش، - 
مشهد: بنياد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، چاپ چهارم.
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ل بحرانی، عالمه سيد هاشم )1389(: »تفسير البرهان«، مترجمان: دكتر رضا ناظميان، دكتر علی گنجيان و - 

دكتر صادق خورشا، تهران: انتشارات كتاب صبح با همکاری نهاد كتابخانه های عمومی كشور، چاپ اول.
بی آزار شــيرازی، عبدالکریم و حّجتی كرمانی، محمد جواد )137(: »تفســير كاشف«، تهران: دفتر نشر - 

فرهنگ اسالمی، چاپ اول.
ثعالبی نيشــابوری، ابومنصور عبدالملك بن محمد )1376(: »ثمار القلوب فی المضاف و المنســوب«، - 

ترجمه دكتر رضا انزابی نژاد، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
جزایری، ســيد نعمت اهلل )1381(:  »قصص االنبياء«، ترجمه ی فاطمه مشایخ، تهران: انتشارات فرحان، - 

چاپ اول.
حورانی، ُجرج ف، )1338(: »دریانوردی عرب در دریای هند در روزگار باستان و در نخستين سده های - 

ميانه«، ترجمه ی دكتر محّمد مقدم، تهران: انتشارات ابن سينا.
خزائلی، محمد )1378(: »اعالم قرآن«، تهران: موسسه انتشارات اميركبير، چاپ پنجم.- 
زیدان، جرجی )184(: »تاریخ تمدن اســالمی«، ترجمه ی علی جواهر كالم، تهران: انتشارات اميركبير، - 

چاپ یازدهم.
شــهيدی، سيد جعفر )1383(: »تاریخ تحليلی اســالمی«، تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی با - 
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