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چکیده

مطابق آموزههاى قرآن كريم ،شناخت و اطالع از وضعيت اقوام گذشته برای عبرتآموزی در برخی از آيات الهى به منظور
دستيابى به يك زندگى آگاهانه الزم است.براساس روايات و متون تاريخى ،منطقه جغرافيايى عربستان ،از زمانهاى گذشته
مسكنِ قبايل زيادى بوده ،كه برخى از آنان در طى حوادث نابود گرديدهاند .يكی از قبايلی كه در تاريخ اين سرزمين از آن
نام برده شده ،قوم ثمود است مسئله اصلی نگارش پيش رو اين است كه نظر قرآن درباره قوم ثمود چيست و محل زندگی
آن ها طبق جغرافيای كنونی زمين ،كجاست؟ قرآن كريم معموال درباره اين قوم به اختصار سخن گفته و غالبا بين قصه
حضرت نوح (عليه السالم) و حضرت ابراهيم (عليه السالم) و پس از قوم عاد از آن ها ياد كرده است .بر اساس آثار باقیمانده از
آنها و اشارات برخی مفسران و قرآن پژوهان میتوان گفتكه قوم ثمود در شمال شبه جزيره عربستان زندگی میكردند.
اين نگارش به ثمود در قرآن و اعتقادات آنها و شتر حضرت صالح و عوامل هالكت آنان اشاره میكند سپس به بررسی
جغرافيای تاريخی سرزمين حجر و آثار باستانی به جامانده از آن ،و نظرات مفسران در اين باره میپردازد.
کلیدواژه :تفاسير قرآن ،جغرافيای تاريخی ،سرزمين حجر ،حضرت صالح (علیهالسالم) ،قوم ثمود.
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مقدمه
اگرچه بسيارى از قصص قرآن كريم محدود به زمان و مكان معين نيست اما با پژوهش و بررسی موقعيت زندگی اقوام
گذشته می توان محدوده جغرافيای كنونی آن را مشخص كرد .در قرآن كريم حدودا  14بار به سير و سياحت در زمين به
منظور مطالعه و تأمل در تاريخ پيشينيان تأكيد شده است .الزم به ذكر است كه ابعاد مكانی و جغرافيايی رويدادهای تاريخی
قرآن كريم ،كمتر مورد توجه قرارگرفته و اين كم توجهی در آثار قرآنپژوهان و مفسران كامال مشهود است .قرآن كريم
میفرمايد« :أَ َفلَمْ يَسِیرُوا فِي الْأَ ْرضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ ِمنْ قَبْلِهِمْ( »...غافر 82/و محمد« )10/پس آيا آنان درروی زمين
سير نكردند تا بنگرند كه عاقبت كسانى كه پيش از آنها بودند چگونه بود؟» فرمان سير و سياحت در زمين (فِی الْأَ ْرضِ)
سپس نظر افكندن (فَیَنْظُرُوا) يعنی مطالعه تاريخ مستند به اسناد و مدارك غير مكتوب را مورد تأكيد قرار میدهد .طبيعى
است كه الزمه سير و سياحت تاريخى در زمين ،شناخت جغرافياى تاريخى است .درگذشته به علت عدم شناخت جغرافياى
تاريخى قرآن ،مفسران و مورخان اماكن گوناگونى را برای هر يك از قصص قرآن ذكر كردهاند ،بدينجهت الزم است كه
با استفاده از منابع جغرافيايى قديم و نيز كشفيات باستان شناسان براى شناخت جغرافياى تاريخى قرآن كمك بگيريم و تا
جايی كه امكان دارد جغرافيای تاريخی آيات و قصص و اقوام گذشته را مشخص كنيم .بر اساس آيات و روايات و متون
تاريخى ،منطقه جغرافيايى سرزمين حجر در عربستان ،محل وقوع حوادث مهمی است :يكی از رويدادهای تاريخی كه در
قرآن كريم مكرر ذكرشده  ،داستان قوم ثمود است كه اختالفاتی ميان مفسران درباره سرزمين آنان ايجاد شده است .اين
اختالف نظرها ناشی از كمبود تحقيقات و پژوهشهای كافی درزمينة موقعيت جغرافيايی سرزمين حجر میباشد.
پیشینه:
كتابی كه در اين زمينه نگاشته شده عبارت است از:
«ثمود پژوهش باستان شناسانه سنگ نگاشتههای ثمودی» ،واندن براندن ؛ ترجمه محمدحسين مرعشی ،تهران :نگاه معاصر،
 ۱۸۶ ،۱۳۸۶صفحه .كه در اين كتاب بيشتر ،سنگ نگاشته های قوم ثمود مورد مطالعه قرار گرفته است اما مقاله پيش رو
به سير قرآنی و جغرافيای تاريخی میپردازد.
پايان نامه ای در اين زمينه يافت نشد .مقاالتی كه در اين زمينه چاپ شده عبارت است از:
«بررسی مدارك باستانشناسی مدائن صالح» الله روح انگيز؛ مجله بينات ،پاييز  - 1385شماره ( ،51از ص 166تا
ص)180

«مزار حضرت صالح (ع)» خليل ،محمد ابر اهيم؛ مجله آريانا  - 1341شماره  2( 239صفحه  -از  33تا )34
«باستانشناسی قوم ثمود» مرعشی ،سيد محمد حسين ،كتاب ماه دين  :خرداد و تير ( ،1387از ص 84تا ص.)87
«صالح در ميان قوم ثمود» ،مجله درسهايی از مكتﺐ اسالم :تير ،1372سال  ،33شماره ( ،4از ص 6تا .)13
مقاله عربی «تاريخ ثمود» البهكلی ،حسن بن أحمد :مجله العرب  ،شوال ( ،1378از ص291تا ص.)296
مقاله های فوق (به جز مقاله اول) ،مختصر و محدود به 3يا 4صفحه میباشند .با بررسی پژوهشهای انجام يافته در اين
خصوص ،معلوم شد كمتر كسی به جغرافيای تاريخی سرزمين حجر پرداخته است .بدين منظور «ثمود در قرآن وجغرافيای
تاريخی سرزمين حجر» در اين مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
 -1واژه ثمود از دیدگاه لغت شناسان
راغﺐ در معنای اين واژه آورده است« :ثمود» ازنظر ريشه لغت از ماده «ثَمَد» به معنى آب كمى است كه ماده نداشته باشد
و مثمود (به كسى مىگويند كه از او زياد مطالبه اموال كنند بهاندازهای كه اموالش نقصان پذيرد ).بعضى نيز اين كلمه را
عجمى مىدانند) .راغﺐ اصفهانى 1412 ،ق ،ص )176قرشی هم درباره اين كلمه میفرمايد :اگر كلمه ثمود را اسم قوم
گرفتيم مذكّر و منصرف است و اگر اسم قبيله گرفتيم ،غير منصرف و علّت عدم صرف آن علميّت و تأنيث است .ثمود
يكى از قبائل عرب ماقبل تاريخ است كه در محلی بنام وادیالقری مابين حجاز و شام سكونت داشتند ).قرشى1371 ،
ش ،ج (314 ،1در كتاب التحقيق هم آمده :ثمود در اصل يكی از نوادگان نوح به نام ابن كاثر بن إرم بن سام بن نوح
است كه زبانشان عربی و محلشان نزديكی تبوك در شمال غربی مدينه بود ).مصطفوى1368 ،ش  ،ج ،2ص)26
ابو عمرو بن العالء گفت :ثمود براى آن خواندند ايشان را كه ايشان را آب كم بود ،مسكن ايشان ،در حجر ميان حجاز و
شام تا به وادیالقری  .از اوالد ثمود بن عاثر بن ارم بن سام بن نوح و او برادر جديس بن عابر است ).طبرسی 1372 ،ش،
ج ،4ص ( ،)678قمى مشهدى 1368 ،ش ،ج ،5ص ( 123

 -2داستان قوم ثمود در قرآن
در قرآن  25بار به قوم ثمود اشاره شده است .قصه قوم ثمود بهاختصار و غالبا بين قصه حضرت نوح و حضرت ابراهيم
عليه السّالم در قرآن مجيد آمده است به اينكه مردمى بت پرست بودند و با وضع زندگانى خوب ،ولى جز عده كمى از
ايشان به پيامبر خود حضرت صالح عليه السّالم ايمان نياوردند و ناقه صالح را كه معجزه بود پى كردند و به عذاب الهى
نابود گرديدند ).حريرى 1384 ،ش ،ص  )109آيت اهلل مكارم میفرمايد :قيام صالح پيامبر بزرگ خدا در ميان قوم ثمود
در سورههای اعراف ،هود ،شعراء ،قمر و شمس اشارهشده است ،اما مشروح سرگذشت اين جمعيت در سوره هود آمده
است ،در
اين آيات تنها فشردهاى از گفتگوهاى صالح با قوم ثمود و سرانجام كار آنها بيان گرديده است(.مكارم شيرازی1374 ،
ش ج ،6ص (235
درباره ترتيﺐ نقل داستان حضرت صالح بايد گفت كه :در قرآن كريم داستان حضرت موسى پيش از داستان حضرت
ابراهيم آمده است و پس ازآن داستان حضرت نوح ،حضرت هود و سپس حضرت صالح بيان شده است .قرآن كريم در
سورههايى چون توبه ،ابراهيم ،فرقان ،ص ،ق ،نجم و فجر از عاد و ثمود ،باهم سخن گفته است .در همه اين آيهها ثموديان
خدايانى غير اهلل را مىپرستيدند ،در زمين طغيان و تباهى مىكنند و در خانههايى از كوه تراشيده به ناز و نوش زندگى
مىگذرانند.
در قرآن كريم ثموديان جانشينانِ قوم عاد معرفیشدهاند كه به نظر میرسد اين ترتيﺐ قرآنی ،ترتيﺐ تاريخی اين دو قوم
را نيز میرساند(.فجر( ،)69/قمر( ،)18-23/ذاريات( ،)41-43/اعراف( ،)65-73/هود( ،)59-61/شعراء)123-141/
خداوند برادرشان صالح را به سوی آنان مى فرستد تا به پرستش خداى يگانه فراشان خواند .تنها اندكى از آنان به صالح
مىگروند و بيشترين آنها به رسالت او پشت مىكنند.
 -1-2اعتقادات قوم ثمود

با توجه به آيات قرآن ،قوم ثمود غير خدا را پرستش نموده و مشرك بودند(.هود( ،)61-68/اعراف( ،)73/نمل،)45/
(شعراء )141-142/در يك حديثی از امام باقر عليهالسالم آمده است كه قوم ثمود هفتاد بت داشتند و آنها را میپرستيدند.
(كلينى 1407 ،ق ،ج ،۸ص )۱۸۵بنا بر روايتی ديگر از امام صادق عليهالسالم ،اين قوم صخرهای بزرگ را میپرستيدند ،و
سالی يكبار همگی پيرامون آن گرد میآمدند و در برابرش قربانی میكردند(.همان ،ج ،۸ص )۱۸۷همچنين گفته شده كه

بزرگترين خداى آنان «صلم» نام داشته كه سر گاو را نماد آن مىدانستند و شهر «تيماء» ،در حوالى سال  600پيش از
ميالد از مهمترين مراكز پرستش آن بوده است .جز «صلم» ،بتهاى ديگرى را نيز مىپرستيدهاند همچون «ود» -يكى از
بتهاى كهن عربها« ،حدد» (هدد) ،خورشيد ،منات ،كاهل ،بعل ،بعله ،يهو ،رضو ،عثيره ،هبل ،يغوث ،سين و  ...اين
بتها ،متوليان و خدمتكارانى نيز داشتهاند با نام «قسو» (قس كشيش)(.محمد بيومى  ،1383 ،ج ،1ص )238 :بر اساس
آيه  ۴سوره الحاقه «كَذَّبَتْ ثَمُو ُد وَ عَادُ بِالْقَارِعَةِ» « ثمود (قوم صالح) و عاد (قوم هود) آن حادثه كوبنده را تكذيﺐ كردند».
میتوان گفت كه آنان منكر قيامت و ثواب و عقاب بودند(.طوسى ،بی تا ج ،۱۰ص )۹۴و خداوند حضرت صالح ،كه از
قوم ثمود بود را برای هدايت اين قوم برانگيخت تا آنان را از پرستش غير خدا به يكتاپرستی فراخواند( .نمل،)45/
(اعراف( ،)73/هود )61/به نوشته مفسران در تفسير آيه  141سوره شعراء «كَذََّبَتْ ثَمُودُ المُرْسَلینَ»«قوم ثمود نيز همه
فرستادگان خدا را تكذيﺐ كردند ،».قوم ثمود با تكذيﺐ حضرت صالح ،در حقيقت همه فرستادگان الهی را تكذيﺐ
كردند(.طوسى ،بی تا ،ج ،۸ص)۴۸
 -2-2معجزه حضرت صالح برای قوم ثمود
ن
ت مِ َ
شرٌ ِّمثْلُنَا فَأْتِ بِايَةٍ إِن كُن َ
ت إِلَّا بَ َ
ثمود از صالح عليهالسالم برای اثبات مدعايش تقاضای معجزه كردند.و گفتند« :مَا أَن َ

الصَّادِقِینَ» (شعراء« )۱۵۴/تو جز بشرى همانند ما نيستى ،پس آيه و معجزهاى بياور ،اگر از راستگويانی» طبق روايات ،نوع
معجزه را نيز مشخص نمودند و از صالح عليهالسالم خواستند از درون صخره بزرگی ،كه آن را محترم میشمردند و
عبادتش میكردند ،ناقه شتر ماده ای شيرده بيرون آورد(.اصول كافی ،پيشين ،ج ،۸ص )۱۸۷در اين هنگام خدا خواسته آنان
را برآورد و صالح از ايشان خواست كه ناقه را به حال خود واگذارند و به آن آزار نرسانند ،در غير اين صورت ،گرفتار
عذاب الهی خواهند شد« .وَ لَا َتمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ َعظِیمٍ» (شعراء )156/و (قمر )28/پس از آنكه حضرت صالح
به امر خدا شتر را از كوه خارج نمود فرمود « :قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوم» (شعراء« )155 /پس به دعاى
صالح ماده شترى از كوه بيرون آمد و صالح عليه السالم گفت :اين ماده شترى است كه يك سهم از آب (اين سرچشمه)
از آن اوست و سهم يك روز معين هم از آن شماست. ».و همچنين ثموديان را هشدار داده بود كه اين ناقه را هرگز آسيﺐ
و گزندی نرسانند تا مبادا به عذاب الهی گرفتار آيند.
 - 3-2عوامل هالکت قوم ثمود
بر اساس قرآن كريم ،قوم ثمود در برابر دعوت صالحِ پيامبر به دو دسته متخاصم تقسيم شدند« :وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلََ ثَمُودَ أَخَاهُمْ

صَالِحًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يختَصِمُون» (نمل« )45 /و همانا ما به سوی قوم ثمود برادر آنها صالح را فرستاديم كه خدا

را پرستش نماييد ،پس در آن هنگام آنها دو گروه شدند (مؤمنان و كافران) كه به نزاع و كشمكش مىپرداختند ».به عقيده
عالمه طباطبائی ،معنای آيه اين نيست كه آنان به دودسته مشخص و معيّن تقسيم شدند ،بلكه مقصود اين است كه شماری
از آنان ايمان آوردند و برخی كفر ورزيدند( .طباطبايی 1417 ،ق  ،ج ،۱۵ص )۳۷۲در سوره اعراف آيه  75و  76از اين
دو گروه بهعنوان مستكبرين و مستضعفين ياد كرده« :قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ِللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَ تَ ْعلَمُونَ

أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قالَ الَّذِينَ اسْ َتكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آ َمنْ ُتمْ بِهِ كافِرُونَ» «اشراف مستكبر قوم صالح
به مستضعفانى كه ايمان آورده بودند گفتند آيا شما يقين داريد صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده و آنها جواب
دادند آرى ما به آنچه او مأموريت يافته ايمان آورديم ،ولى مستكبران گفتند ما به آنچه شما ايمان آوردهايد كافريم»
همچنين قرآن كريم از نُه گروه تبهكار در قوم ثمود ياد كرده است كه هم سوگند شدند تا صالح عليهالسالم و خانوادهاش
َ الْأَرْضِ َو لَا
را در يك شبيخون به قتل رسانند و سپس كشتن آنها را انكار كنند« :وَ كاَنَ فَِ الْمَدِينَ ِة تِسْعَ ُة رَهْطٍ يُفْسِدُونَ ف ِ

يُصْلِحُونَ*قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَ ِّیتَنَّ ُه وَ أَهْ َلهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِیِّهِ مَا شهدْنَا َمهْلِكَ أَ ْهلِهِ وَ إِنَّا لَصَدِقُونَ» (اعراف«)48-49/و در آن شهر نه
نفر (يا نه گروه ،از اشراف و گمراهان شهر) بودند كه در زمين افساد مىكردند و هيچ اصالح نمىكردند .آنها به يكديگر
گفتند :هم قسم به خدا شويد كه بر او و خانوادهاش شبيخون زنيم سپس به خونخواهش بگوييم ما حاضر قتل (او و)
خانوادهاش نبوديم و حتما ما راستگوييم ».عالمه طباطبايی ذيل آيه  48سوره نمل «وَ كانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُو َن

 »...میفرمايد كه بر اساس اين آيه قوم ثمود به صورت قبيله ای زندگى میكردند و در هر قبيله شيخى و بزرگى فرمانروائى
مینمود .در كشاف زمخشری هم آمده :فرق ميان رهط و كلمه " نفر" اين است كه كلمه رهط از سه و يا هفت تا ده را
شامل مىشود و كلمه نفر از سه تا نه را(.زمخشرى محمود 1407 ،ق ،ج  ،3ص)372
در شهر صالح كه همان حجر است نه نفر از اشراف بودند كه گمراه بوده در كشتن ناقه صالح كوشش میكردند و خدا را
اطاعت نمیكردند .ابن عباس نام آنها را اينطور ذكر كرده :قدار بن سالف ،مصدع ،دهمى ،دهيم ،دعمى ،دعيم ،اسلم،
قتال و صداف(.طبرسى ،پيشين ،ج ،7ص  )354اما آنان نمیدانستند كه خداوند متعال از نيرنگشان آگاه است و نابودشان
خواهد كرد« .وَ مَكَرُواْ مَكْرًا وَ َمكَرْنَا مَ ْكرًا َو هُ ْم لَا َيشْعُرُو َن *فَانظُ ْر كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِ ِهمْ أَنَّا دَ َّمرْنَا ُهمْ َو قَوْمَ ُهمْ أَجْمَعِینَ» (نمل50 /

و « )51پس بنگر كه چگونه بود عاقبت نيرنگ آنها؛ ما آنها و قومشان را (كه با آنها همعقيده بودند) همگى را هالك
ساختيم .پس آن خانههاى آنهاست ويران و تهى (از ساكنان!) حقّا كه در اين (حادثه) نشانه عبرتى است براى گروهى كه
بدانند».
با همه تأكيدات و هشدارهای صالح عليهالسالم در پاسداشت ناقه و آزار نرساندن به او بنا بر آيه  ۲۹سوره قمر ،ثموديان
يكتن را برای اين كار انتخاب كردند كه قرآن كريم او را نگونبختترين اين قوم خوانده است« :فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطََ

فَعَقَرَ» «پس آن ها (براى كشتن آن شتر اجتماع كردند و) يارشان را فراخواندند ،پس او شمشير برگرفت و شتر را پى كرد».
درنتيجه قوم ثمود از اين فرمان روی برتافتند و سرانجام ناقه خداوند را كشتند( .قمر« )29/فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَ عَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ْم

وَ قَالُواْ يَاصَلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ» (اعراف« )77/پس آن ماده شتر را پى كردند و از فرمان پروردگارشان سركشى
نمودند و گفتند :اى صالح ،آنچه را به ما وعده مىدهى بر ما بياور اگر از فرستادگانى».
امير مؤمنان على (ع) مىفرمايد« :و انما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم اللَّه بالعذاب لما عموه بالرضا»(دشتى ،ش، ۱۳۸۶
كالم  )201ناقه ثمود را يك نفر از پاى درآورد ،اما خداوند همه آن قوم سركش را مجازات كرد .
قرآن كريم ،آنيك تن را كه به اين كردار پليد دست زد ،اشقا(بدبختترين) قوم ثمود معرفی میكند « :إِذِ انبَعَثَ أَشْقَئهَا»

(شمس «)12 /آنگاهكه شقىترين آنها به پا خاست (و براى كشتن شتر صالح داوطلﺐ شد)».
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پس ازآنكه ثموديان ناقه را پی كردند ،حضرت صالح به آنان وعيد داد كه فقط سه روز ديگر از زندگانی در دنيا برخوردار
خواهند بود« :فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فَِ دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَالِكَ وَعْدٌ غَیر مَكْذُوبٍ» (هود« )65/پس آن را دستوپا بريدند و نحر
كردند (صالح) گفت :سه روز (مهلتداريد كه) در خانه هايتان برخوردار باشيد (سپس عذاب خواهد آمد) اين وعدهاى
است كه دروغ بردار نيست».
وسپس مطابق با آيه"فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ" عذابى را كه قوم صالح با آن به هالكت رسيدهاند.
مال و ثروت ثمود به دليل كفر و سركشی آنان تباه شد و بدنامی جايگزين مال و ثروتشان در دنيا گشت .قرآن در اين باره
میفرمايد« :كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِیهَا أَالَ إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَالَ بُعْداً ِلثَمُودَ» (هود« )68 /بدانسان كه گويى هرگز در آنجا اقامت نداشتند.
آگاه باشيد كه قوم ثمود به پروردگارشان كفر ورزيدند (و ناسپاسى كردند)؛ هان! دورى (از رحمت خدا) باد بر قوم ثمود».
ايشان مايهی عبرت ديگران شدند .چون هنگام عذاب فرارسيد ،صالح و پيروان باايمان نجات يافتند.
حادثة «ثمود» ،پيش از زمان حضرت موسى عليهالسالم بوده است« .شعيﺐ» داستان قوم ثمود را بهعنوان عبرت ،براى قوم
خويش بيان كرده است :خداوند اين داستان را در سورۀ هود اين چنين فرموده است« :وَيَا قَوْمِ لَايَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِیبَكُمْ

مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ َأوْ قَوْمَ هُو ٍد أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ» (هود ) ٨٩ /الزم به تذكر است كه «شعيﺐ» همزمان و معاصر حضرت موسى
عليهالسالم بوده است( .بتنونی ،بی تا ص) 439

 -3یافته های جغرافیایی معاصر درباره سرزمین حجر
شهرهای حضرت صالح به نام حِجر (به كسر حاء و سكون جيم بود) ،منسوب به حضرت صالح پيامبر صلیاهلل عليه و آله
بود كه از سوى پروردگار به سوی قوم ثمود فرستاده شد و در حدود  ۳۴۷كيلومترى شمال مدينه قرار دارد .مدائن صالح
در بيستوپنج كيلومترى شمال شهر العالء واقع شده است( .بتنونی ،پيشين ،ص )327
بر اساس تاريخنگاری مسلمانان ،زمان ظهور حضرت صالح در ميان اين قوم مقدّم بر نبوت ابراهيم عليهالسالم بوده است.
(طبری 1352 ،ش ،ص  )216منابع تاريخی ،تقريبا همه همراهاند بر اينكه زيستگاه ثموديان از حجر تا وادى القرى
ميان حجاز و شام بوده است .وادیالقری ميان تَيْماء و خيبر است و در بزرگى همانند مكه و مدينه و يمامه .ابن كلبى
گويد :آنجا را ازآنرو وادیالقری مىگويند كه از ابتدا تا انتهاى آن وادى ،همه قريههايى است پيوسته به هم .وادیالقری
آبادترين مناطق جزيرۀالعرب است .هنوز ويرانههاى قريهها بر جاى است و آبها از چشمهها مىجوشند و بر روى زمين
جارى مىشوند و تباه مىگردند كه هيچكس از آنها سود نمىبرد( .ياقوت حموى1995 ،م ،ج  ، ۳ص ) ۸۱و نيز بنگريد
(همان،ج  ، ۴ص  .) ۸۱در شمال وادیالقری ،حِجْر قرية كوچكى است با مردمى اندك در فاصلة يك روز راه از وادی
القری ،در ميان كوه ها .منازل ثمود در آنجا بوده است .مقدسى گويد :حِجْر شهری كوچك اما استوار است كه چاهها و
مزارع بسيار دارد .مسجد صالح در نزديكى باالى كوه چون صفهاى است در سنگ كنده شده .خانهها و آثار شگفتانگيز
ثمود در آنجاست( .ياقوت ،ج  ، ۱ص  ۱۱۵و ج  ، ۲ص )۵۸
به موازات شهر حجر يا مداين صالح ،مسكن قوم ثمود ،بندر معروف وجه قرار داشت .به عقيده بعضى بندر وجه جزء
حجر بوده است .اين بندر همچنان از بنادر مهم عربستان در ساحل درياى سرخ است( .قره چانلو 1380 ،ش ،ج  ،1ص
 )157قزوينی در كتاب خود معتقد است حجر نام ديار ثمود در وادیالقری ميان مدينه و شام نيز هست( .قزوينى1373 ،
ش ،ص )139
الحجر ،مقر ويرانههاى باستانى در شمال غربى عربستان ،نزديك مدائن صالح در فاصله  110كيلومترى جنوب غربى تيما
مى باشد .بدويان ساكن اين منطقه ،نام الحجر را به دشتى هموار مىگويند كه طول آن از شمال به جنوب  3كيلومتر و از
مشرق به مغرب  2كيلومتر و در شمالىترين نقطه مدائن صالح واقع شده است كه در حال حاضر ايستگاه راهآهن فعلى
حجازاست .حجر سرزمينی است واقع درراه حجاج شام و نوزده فرسخ دور از منزل دار حمراى شام ،اين قلعه را اعراب
«حَجَر» و فرنگىها «پتراس ارابيا» يعنى «سنگالخ عربستان» مىنامند(.حسامالسلطنه ۱۳۷۴ ،ش ،ص )89
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ثمود يكى از اقوام «عمالقه» به شمار مىآيد .كه از «يمن» به سوی شمال حركت كرده و در محل «مداين صالح» سكونت
نمودند .ازآن پس دولتى پهناور را در آن سرزمين به وجود آوردند .كه آثار آن تاكنون برجا باقیمانده است .مهمترين آثار
باقیمانده آنان« ،قصرالبنت» است كه تا كنون نقش و نگارهايى بر آن از تاريخى كهن تقريبا نزديك به ميالد حضرت مسيح
عليهالسالم باقیمانده است(.بتنونی ، ۱۳۸۱ ،ص)20
بىگمان ،تاريخ ثموديان از تاريخ عاديان بسى روشنتر و شناخته شدهتر است و از سده هشتم پيش از ميالد ،نوشتههاى
آشورى درباره آنان چيزهايى پيش روى ما نهاده است .جاى ديگرى كه از ثموديان يادشده ،سنگنوشتهها و كتيبههاى
سبايى است .براى نمونه در سنگنوشته اى از پايان سده ششم يا آغاز سده پنجم پيش از ميالد ،داستان دو ثمودى كه
درختان خرماى خود را آب مىدادهاند ،آمده است دو سنگنوشته سبايى در نجران يافت شده كه نام «صلم» در آنها آمده
و صلم نام خداى ثموديان است نويسندگان كهن يونانى و رومى نيز از ثموديان سخن گفتهاند.
ثموديان طبيعتا يك قبيله بدوى و در بيابان زندگی میكردند  ،به گونه يك حقيقت مطلق و ترديدناپذير بر آنان باركنيم.
بدين ترتيﺐ ،آنان را از آغاز سده نخست ميالدى تا پايان سده دوم ميالدى در حجاز ،جوف و ميانههاى شبه جزيره نيز
مىبينيم .آنچه را از منابع آشورى و نوشتههاى مورخان عرب برمىآيد ،مىتوانيم بگوييم :از آغاز سده دوم ميالدى زيستگاه
ثموديان كمكم رو به گسترش نهاد و تا بخشهاى ميانى و شمالى شبه جزيره عربستان پيش رفت و از كنارههاى سوريه
در شمال تا نزديكىهاى سبا در جنوب را فراگرفت(.محمد بيومى ،پيشين ،ج ،1ص )223
باستانشناسان درجاهای گوناگون از شبه جزيره عربستان كه گستره پهناورى از جوف در شمال تا طايف در جنوب و از
أحساء در شرق تا يثرب و مدين در غرب را فرامىگيرد و نيز درراههايی كه به عقبه ،اردن و سوريه مىرسد و حتى در
حضرموت ،در بخش جنوبى شبه جزيره ،سنگنوشتههاى ثمودى بسيارى را يافتهاند و اين سنگ نوشتهها به گفته استاد
شرفالدين ،دليلهاى استوار و آشكارى هستند بر اينكه ثموديان در روزگارانى ساكنان اصلى شمال شبه جزيره عربستان
بودهاند و از اينجاست كه قرآن كريم در آيههاى بسيارى از ثموديان يادكرده است(.محمد بيومى ،پيشين ،ج ،1ص )233
اين قوم ،در اين منطقه و در طرف يثرب زندگى مىكردهاند .ثمود قومى از عربها بوده كه بنا به گفتة برخى از تاريخنگاران،
ريشه و اصل و نسﺐ آنان از يمن بوده است .ثموديان پس از سيل «عرم» ،ازآنجا هجرت نمودند و به سوی شمال شبه
جزيرۀ عرب ،روى آوردند .خانههاى آنان در حضرموت ،در نزديكى خانههاى قوم عاد بوده است .آنان آثارى را كه در
«عال» با خط مسند (حميرى) باقیمانده است ،گواه بر اين گفته مىدانند.

بتنونی معتقداست :ثموديان ريشهاى از رعيتهاى عرب داشتهاند كه از سوى پادشاه «تحوتمس» ،در سال  ۲۰۵۰پيش از
ميالد ،رانده شدند .آنان تراشيدن كوهها و صخرهها را از مصريان ،آموختند .آنان به سوی منطقهاى در ميان «حجر» و «مدينه»
آمده و در آنجا اقامت گزيدند.
هماكنون آثار فراوانى از اين قوم در موزه هاى لندن ،پاريس ،برلن و آستانه (استانبول) وجود دارد .همچنان كه آگاه گرديدم،
مقدار فراوانى از اين آثار در صندوقهاى محفوظ ،در شهر «حيفا» قرار دارد كه اين آثار ،بيش از دو سال است كه متعلق
به موزۀ قسطنطنيه بوده است(.بتنونی ،پيشين ،ص )439
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حسامالسلطنه در كتابش نشانه خانههای قوم ثمود را اينگونه توصيف میكند« :اندرون خانهها ،چون اتاقهای مربع بود و
چندان هم وسيع نبودند و ديوارهاى درون خانه نيز حجارى نشده بود و در بعضى خانهها نيز چند حجره ساخته بودند و
حجارى نموده بودند و در وسط آن غالبا حفره داشت ،ولى درب خانهها را مرتفع و عالى ساختهاند .اصل درى كه از آن
داخل بيوتات مىشوند ،زياده از دو ذرع و نيم ارتفاع نداشت ،ولى سرداب آن را تا پنج ذرع حجارى نموده بودند و از دو
طرف ستونها بيرون آورده ،سرستون ها ساخته بودند و در باالى در مثلثى از سنگ بيرون آوردند .در وسط آن ،در بعضى
درها ،صورت عقاب ساخته بودند كه پرهاى خود را بازكرده بودند و در دو طرف عقاب نيز به فاصلة كمى ،مانند سرستون
از سنگ ساخته بودند و عقابها در بعضى درها مجسمه و برجسته بود و در بعضى درها صورت خورشيد و در پاره درها
صورت انسان كه از دو طرف ،دو گيسو آويخته بودند و عقابها مكسورالرأس بودند و بعضى صورت انسان را شكل
ضحاك و آن گيسوها را هيكل مار مىگفتند و در برخى دربها عقاب نداشت و صورت دو تازى در باالى در ساخته
بودند و در وسط صورت خورشيد بود؛ و در سر در اكثر بيوتات به خط سريانى چند سطر نقر كرده بودند .معلوم نشد كه
چه نوشتهاند .از قرينه گويا اسم صاحﺐ خانه و تاريخ بناى آن را نقر كردهاند( ».حسامالسلطنه ۱۳۷۴ ،ش ،ص  )69ابوالفداء
در كتابش تقويم البلدان نوشته است :من كوه ها و آنچه از آن تراشيده شده بود را ديدم چنانچه خداوند در سوره شعراء
ن ا ْلجِبَالِ بُیُوتًا فَارِهِین» «و ماهرانه و سر كشانه از كوهها خانههايى مىتراشيد؟!» كه آن كوهستان
 149میفرمايد« :وَ َتنْحِتُو َن مِ َ
را اثالﺐ مینامند(.ابو الفداء 2007 ،م ،ص  )96همچنين حاجﺐ الدوله اينگونه خانههای ثمود را توصيف میكند:
« خانههاى قوم ثمود كه گرفتار غضﺐ الهى گشته ،در يك صيحة «جبرائيل» هالك شدند ،در اينجا ديده مىشود .خانههاى
اين قوم ،عبارت از يك پاره سنگ و غار مانند ،ولى خيلى با صنعتی است ،آثار منقوره «عمالقه» به روى سنگها بسيار
است و اين خانه كه بعضى عبارت از چند اتاق تودرتو است ،ارتفاعشان به قدر يك ذرع و نيم و سطحشان جاى يكدست

رختخواب دونفری مى باشد ،غار بزرگى است مربع الزوايا ،كه محرابى از براى آن كندهاند( ».حاجﺐ الدوله ۱۳۷۹ ،ش،
ص )90
 -2-3تمدن قوم ثمود از دیدگاه قران

در قرآن به اين كه محل سكونت قوم ثمود اشاره نشده است اما بيان شده كه آنان خانههای خود را در «وادی» از سنگ
میساختند« :وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جَابُواْ الصَّخْرَ بِالْوَادِ» (فجر« )9/و با ثمود (قوم صالح) آنها كه صخرهها را در دل آن وادى (ميان
عمان و حضرموت) مىبريدند« ».جوب» به معناى قطع كردن است ،مىفرمايد مردم عاد صخرههاى عظيم دامنه كوهها را
قطع كردند و به صورت خانه درآوردند( .طباطبايی ،پيشين ،ج ،20ص )281
واد كه در اصل وادى بوده و به معنى بستر رودخانه ،يا محل عبور سيالبها و گاه به معنى دره نيز آمده چراكه سيالبها
از درههايى كه در كنار كوهها است مىگذرد و در اينجا مناسﺐ معنى دوم يعنى درهها و كوهپايهها است زيرا با توجه به
آيات ديگر قرآن كه درباره اين قوم سخن مىگويد و در باال اشاره شد قوم ثمود خانههاى خود را در دامنه كوهها مىساختند،
بهاينترتيﺐ كه سنگها را مىبريدند و در درون آنها خانههاى امنى ايجاد مىكردند.
در اين دشت چند چاه آب وجود دارد و در انبوهى از تخته سنگ و تپه و پرتگاه سنگى محصور است .ويرانههاى گسترده
شهر باستانى و تجارى الحجر ،تقريبا در مركز اين دشت واقع است .ميدانگاهى بزرگ و مملو از سنگ و سفال و بقاياى
ساختمان ها و بخشى از ديوار شهر ،حاكى از اهميت الحجر در عصر باستان است .شگفتتر از اين ميدانگاه ويرانه،
كندهكاریهای بسيار در تخته سنگها و صخرههاى پيرامون اين دشت است ،مخصوصا حجاریهای روى صخرهاى كه
قصر البنت ناميده مىشود .در الحجر تعداد بسيارى كتيبه به زبانهای عربى ،آرامى ،ثمودى ،نبطى ،لحيانى و حتى عبرى،
يونانى و التين پيدا شده است(.بیآزار شيرازی 1380،ش ،ص )250
اصطخرى میگويد :حجر دهى كوچك با شهروندانى اندك از وادیالقری به فاصله يك روز راه از وادیالقری ميان
كوهستان است كه منازل ثمود در آنجا بوده است .خداوند فرمايد« :و تنحتون من الجبالبیوتا فارهین» (شعراء«)149/و از
كوهها خانههايى مىتراشيد تا خوش باشيد(».اصطخرى 1927 ،م ،ص  )19بئر (چاه) ثمود و ناقه آن ،كه خداوند درباره
آن گويد كه او را آبشخورى است و شما را آبشخورى ،در آنجاست(.ياقوت حموى ،پيشين ،ج ،2ص )221
در كتاب معجم ما استعجم من أسماء البالد و المواضع درباره سرزمين حجر آمده است منظور از حجر در قرآن سرزمين
ثمود بين شام و حجاز است ،هنگامیكه رسول خدا در جنگ تبوك در اين سرزمين پياده شد ،مردم از چاهش طلﺐ آب

كردند اما حضرت فرمودند كه از آب آن ننوشيد و با آن وضو برای نماز نگيريد شﺐ كسی تنها خارج نشود مگر همراه با
صاحبش(.بكرى  1403ه .ق ،ج ،2ص )427
 -1-2-3آراء مفسران درباره جغرافیای تاریخی قوم ثمود و سرزمین حجر

تفسير نمونه در توصيف ويژگیهای قوم ثمود اينگونه مینويسد" :قوم ثمود از قديمىترين اقواماند و پيامبرشان صالح
(ع) بود و در سرزمينى بنام وادیالقری ميان مدينه و شام زندگى داشتند ،تمدنى پيشرفته و زندگانى مرفه و صاحﺐ
ساختمانهای عظيم و پيشرفته بودند ".بههرحال منظور در اينجا بريدن قطعات كوهها و ايجاد خانههاى مطمئن است،
همانگونه كه در آيه  82سوره حجر درباره همين قوم ثمود مىخوانيم« :وَ كانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ ا ْلجِبالِ بُیُوتاً آمِنِینَ» «آنها در دل
كوهها خانههاى امن مىتراشيدند» نظير همين معنى در آيه  149سوره شعراء نيز آمده و در آنجا تعبير به «بیوتا فارهین»

شده كه دليل بر آن است آنها در اين خانهها به عيش و نوش و هوسرانى مىپرداختند.بعضى گفتهاند قوم ثمود نخستين
قومى بودند كه بريدن سنگها را از كوه و ايجاد خانههاى محكم در دل كوهها اقدام كردند .بدون شك قوم ثمود نيز در
عصر خود تمدنى پيشرفته و ش هرهايى آباد داشتند ،ولى باز در اينجا به اعداد و ارقامى برخورد مىكنيم كه مبالغهآميز يا
افسانه به نظر مىرسد ،مثلاينكه جمعى از مفسران نوشتهاند كه آنها يك هزار و هفتصد شهر ساخته بودند كه همه آنها
از سنگ بود( .مكارم شيرازی پيشين ،ج ،26ص )454
جد ايشان ،ثمود بن عاد بن ارم بن سام بن نوح بود ).ثعلبى نيشابورى 1422 ،ق ،ج ،4ص  251وميبدى 1371 ،ش،
ج ،3ص  661و فيض كاشانى  1415 ،ق ،ج ،2ص  212وآلوسی 1415 ،ق ،ج ،4ص  ( 400ثمود قبيلهاى از عرب
مى باشند كه به نام جدشان ثمود بن عامر ناميده شدند).مغنيه 1424،ق ،ج ،3ص  (350قرآن كريم همچنين به مهارت
قوم ثمود در ساختن خانه با تراشيدن كوهها و صخرهها (شعراء )149/و ساختن كوشكها و كاخها در دشتها (اعراف)74/
و نيز به سرزمين آباد و حاصلخيز آنان (شعراء147/و )148اشارهكرده است.
در تفسير صافی آمده است كه امام باقر عليهالسالم فرمودند« :و اما صالح فانه أرسل إلى ثمود و هي قرية واحدة ال تكمل
أربعين بيتاً على ساحل البحر صغيرة»(.فيض كاشانى ،پيشين ،ج ،2ص  )212صالح به ثمود فرستاده شد و آنيك روستايی
است كمتر از چهل خانهبر ساحل دريا.
عالمه طباطبايی معتقد است كه ثمود يكى از امت هاى قديمى عرب بوده كه در سرزمين يمن در احقاف مىزيستهاند و
خداوند متعال شخصى از خود آنان را به نام صالح در ميانشان مبعوث نمود.

اين نظر را نمىتوان پذيرفت زيرا از يك سو عاديان در شمال شبه جزيره عربستان مىزيسته اند و نه در جنوب آن و از
ديگر سو اگر ثموديان از عربهاى عاربهاند ،ناگزير پيش از روزگار ابراهيم (ع) مىزيستهاند و روزگار ابراهيم در سالهاى
 1765 -1940پيش از ميالد بوده است .به هر رو ،نشانههايى هست بر اينكه ثموديان از عربهايى بودهاند كه در شمال
شبه جزيره مىزيستهاند(.محمد بيومى ،پيشين ،ج ،1ص )221
«اَصحابُ الْحِجْر» مذكور در آية  80سورۀ حِجْر « َو لَقَدْ كَ َّذبَ أَصحابُ الحجْرِ الْمُرْسَلِینَ»«و همانا اهل حجر (قوم ثمود ،امت
صالح) فرستادگان خدا را تكذيﺐ كردند» آقای مدرسی درباره حجر میفرمايد:
حجر ،نام بلدى است كه مسكن قوم ثمود بود(.مدرسى  1419 ،ق ،ج ،5ص  )481آنها را اصحاب حجر گفتهاند ،زيرا
در آنجا مسكن داشتهاند .همانطوری كه اعراب باديهنشين را «اصحاب باديه» گويند قتاده گويد :حجر ،نام وادى است كه
اينها در آن سكونت داشتند .روايت شده است كه در زمان عزيمت سپاه اسالم از مدينه به تبوك ،هنگام عبور از ناحيه
حِجر ،رسول اكرم از بيم آنكه مبادا همراهانش دچار باليی شوند كه به قوم ثمود رسيده بود ،دستور داد از آب آنجا ننوشند
و باحالتی گريان ازآنجا بگذرند(.طبرسى ،پيشين ،ج ،6ص  )528بسياری از مفسران معتقدند كه اين سرزمين در وادی
القری ميان مدينه و شام قرار داشته است( .سيدبن قطﺐ 1412 ،ق ،ج ،4ص  2151و ابوالفتوح رازى 1408 ،ق ،ج،11
ص  339و فيض كاشانى ،پيشين ،ج ،3ص .)119
در حديثى ديگر آمده است كه پيغمبر اكرم (ص) در غزوه تبوك در مسير خود به شمال عربستان به وادى ثمود رسيد،
درحالیكه سوار بر اسﺐ بود ،فرمود سرعت كنيد كه شما در سرزمين ملعون و نفرينشدهای هستيد(.حقى بروسوى  ،بی
تا .جلد  ،10ص  )425سپس به ياران خود فرمود :دربارۀ سرانجام زندگى قوم ثمود كه براثر سركشى و نافرمانی گرفتار
قهر الهى گرديدند ،بيانديشيد و بدانيد هيچ فرد باايمان نبايد مطمئن شود كه سرانجام زندگى او مانند قوم ثمود نخواهد
بود .سكوت مرگبار اين سرزمين ،خانههاى ويرانى كه در خاموشى عميقى فرورفتهاند ،براى اقوام ديگر درس عبرت و پند
و اندرز است .سپس دستور داد كه سربازان اسالم از آب اين سرزمين ننوشند و از آن غذا و نانى درست نكنند ،حتى وضو
هم نگيرند و اگر احيانا از آب آنجا غذايى پختهاند و يا آرد خمير كردهاند همه را به چهارپايان بدهند(.سبحانی تبريزی،
 1386ش ،ص )478
نتیجهگیری

خ سرزمين عربستان ،يكی از قبايلی كه بيش از همه نام و نشان دارند قوم ثمود است ،كه در قرآن مجيد از آنها به
در تاري ِ
طور مكرر يادشده است .قصه قوم ثمود به اختصار و غالبا بين قصه حضرت نوح و حضرت ابراهيم عليه السّالم و پس از
قوم عاد در قرآن مجيد آمده است.
آثار باقیمانده از آنان ،همچنين بر اساس اشارات برخی قرآن پژوهان میتوان به اين نتيجه رسيد كه در گذشته ،قوم ثمود،
ساكنان اصلى شمال شبه جزيره عربستان بودهاند و اينكه برخی گفتهاند ثمود در جنوب عربستان بودهاند نظر صحيحی
نمی تواند باشد.
قوم ثمود از قديمىترين اقواماند و پيامبرشان صالح (ع) بود و در سرزمينى بنام وادیالقری ميان مدينه و شام زندگى
داشتند ،تمدنى پيشرفته و زندگانى مرفه و صاحﺐ ساختمانهای عظيم و پيشرفته بودند كه با بريدن قطعات كوهها ،خانههاى
محكم ومطمئن میساختند و در اين خانهها به عيش و نوش و هوسرانى مىپرداختند .بعضى گفتهاند قوم ثمود نخستين
قومى بودند كه بريدن سنگها را از كوه و ايجاد خانههاى محكم در دل كوهها اقدام كردند .بدون شك قوم ثمود نيز در
عصر خود تمدنى پيشرفته و شهرهايى آباد داشتند.
قوم ثمود مشرك بودند و عقايد باطل داشتند .با پيامبر خود حضرت صالح به لجاجت و ستيز برخاسته از او درخواست
معجزات دلخواه داشتند .ازجمله اينكه خواستند ناقه ای از دل سنگ برايشان بيرون بياورد .پيامبر نيز به اذن خداوند اين
معجزه را برای آنان فراهم نمود.
با همه تأكيدات و هشدارهای حضرت صالح عليهالسالم در پاسداشت ناقه و آزار نرساندن به او ،ثموديان يكتن را برای
كشتن آن شتر انتخاب كردند .از فرمان الهی روی برتافتند و سرانجام ناقه خداوند را كشتند.
آنها با وجود كامگيری از انواع نعمتهايی كه در شهر براى خود فراهم كرده بودند از قبيل پاركها و مناظر زيبا و اثاثيه
قيمتى و خوراكىها و نوشيدنىهاى لذيذ؛ اما به علت آزادى و افسارگسيختگی در پيروى هواهاى نفسانى ،عاقبت به عذاب
الهی دچار شدندو ايشان مايهی عبرت ديگران شدند .در هنگام عذاب ،صالح و پيروان با ايمان نجات يافتند.

منابع
*((قرآن كريم))
کتابها:
 .1مصطفوى ،حسن 1368( ،ش)(( ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم)) 14 ،جلد ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،چاپ اول.
 -2ابو الفداء ،اسماعيل بن على 2007( ،م)(( ،تقویم البلدان)) ،قاهره ،مكتبة الثقافة الدينية ،چاپ اول.
 -3ابوالفتح رازى ،حسين بن على 1408( ،ق)(( ،روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن)) ،مشهد ،بنياد پژوهشهای اسالمى آستان
قدس رضوى.
 -4اصطخرى ،ابراهيم بن محمد 1927( ،م)(( ،مسالك الممالك (اصطخرى ،لیدن))) 1 ،جلد ،دار صادر  -بيروت ،چاپ اول.
 -5آلوسى ،سيد محمود(( ،)1415( ،روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم)) ،تحقيق :على عبدالبارى عطية بيروت ،دارالكتﺐ العلميه ،چاپ
اول.
 -6بتنونی ،محمد لبيﺐ 1381( ،ش)(( ،سفرنامه حجاز)) ،مترجم :انصاری ،تهران.
 -7بحرانى ،هاشم بن سليمان 1416( ،ق)(( ،البرهان فى تفسیر القرآن)) ،تهران ،بنياد بعثت ،تحقيق :قسم الدراسات االسالمية موسسة البعثة-
قم ،چاپ اول.
 -8بكرى ،عبداهلل بن عبدالعزيز 1403( ،ق)(( ،معجم ما استعجم من أسماء البالد و المواضع)) ،محقق  /مصحح :سقا ،مصطفىنشرعالم الكتﺐ،
بيروت.
 -9بیآزار شيرازی ،عبدالكريم 1380( ،ش)(( ،باستانشناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن)) ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ سوم.
 -10ثعلبى نيشابورى ،ابواسحاق احمد بن ابراهيم(( ،)1422( ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآن)) ،بيروت،دار احياء التراث ،العربی.
 -11جزايری ،نعمتاهلل بن عبداهلل 1381( ،ش)(( ،قصص األنبیاء)) (،قصص قرآن  -ترجمه قصص األنبياء جزايری) 1 ،جلد ،انتشارات فرحان
 تهران ،چاپ اول. -12حاجﺐ الدوله ،علی بن حسين 1379( ،ش)(( ،سفرنامه حاج علیخان اعتمادالسلطنه)) ،محقق :قاضی عسكر ،علی ،تهران ،ناشر :نشر
مشعر.
 -13حريرى ،محمد يوسف(( ،)1384( ،فرهنگ اصطالحات قرآنى)) ،قم ،هجرت ،چاپ دوم.
 -14حسامالسلطنه ،مراد ميرزا 1374( ،ش)(( ،سفرنامه مکه)) ،گردآورنده :جعفريان ،رسول ،تهران ،نشر مشعر
 -15حقى بروسوى ،اسماعيل(( ،تفسیر روح البیان))  ،دارالفكر ،بيروت ،چاپ :اول ،بیتا.
 -16دشتى ،محمد(( ،)1386( ،ترجمه نهجالبالغه)) ،ميراث ماندگار  ،چاپ اول.
 -17راغﺐ اصفهانى ،حسين بن محمد 1412( ،ق)(( ،مفردات ألفاظ القرآن)) ،تحقيق :صفوان عدنان داوودى ،بيروت ، ،دار القلم چاپ اول.
 -18زمخشرى ،محمود 1407( ،ق)(( ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل)) ،بيروت ،دار الكتاب العربی ،چاپ سوم.

 -19سبحانی تبريزی ،جعفر(( ،)1386( ،فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم)) ،تهران ،نشر مشعر.
 -20سيد بن قطﺐ بن ابراهيم شاذلی 1412( ،ق)(( ،فى ظالل القرآن)) ،نشر :دارالشروق ،بيروت -قاهره ،چاپ هفدهم.
 -21شراب ،محمد محمدحسن(( ،فرهنگ اعالم جغرافیایی – تاریخی در حدیث و سیره نبوی(ترجمه))) ،محقق :نعمتی ،محمدرضا ،مترجم:
شيخی ،حميدرضا ،تهران ،نشر مشعر.
 -22طباطبايى ،سيد محمدحسين 1417( ،ق)(( ،المیزان فى تفسیر القرآن)) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسين حوزه علميه ،چاپ
پنجم.
 -23طبرسی ،فضل بن حسن 1372( ،ش)(( ،مجمعالبیان فى تفسیر القرآن)) ،تهران ،انتشارات ناصرخسرو.
 -24طبری ،محمد بن جرير بن يزيد 1352( ،ش)(( ،تاریخ طبری (تاریخ األمم و الرسل و الملوك)))  ،ترجمهی ابوالقاسم پاينده .تهران،
انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،چاپ اول.
 -25طوسى ،محمد بن حسن ،بیتا(( ،التبیان فى تفسیر القرآن)) ،تحقيق :احمد قصيرعاملى ،بيروت ،دار احياء التراث العربى  ،چاپ اول.
 -26علی ،صالح احمد 1375( ،ش)(( ،حجاز در صدر اسالم)) ،مترجم :آيتی ،عبد المحمد ،تهران ،نشر مشعر.
 -27فيض كاشانى مال محسن(( ،)1415( ،تفسیر الصافی)) ،تحقيق :حسين اعلمى ،تهران ،انتشارات الصدر ،چاپ دوم.
 -28قره چانلو ،حسين 1380( ،ش)(( ،جغرافیای تاریخی کشورهای اسالمی)) ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوين كتﺐ علوم انسانی دانشگاهها
(سمت) ،مركز تحقيق و توسعه علوم انسانی.
 -29قريشی ،سيد علیاكبر 1371( ،ش)(( ،قاموس قرآن)) ،تهران ،دارالكتﺐ االسالميه.
 -30قزوينى ،زكريا بن محمد 1373( ،ش)(( ،آثار البالد و اخبار العباد)) ،ترجمه ميرزا جهانگير قاجار ،تهران ،اميركبير ،تهران ،چاپ اول.
 -31قمى مشهدى محمد بن محمدرضا 1368( ،ش)(( ،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب)) ،تحقيق :حسين درگاهى ،تهران ،سازمان چاپ و
انتشارات وزارت ارشاد اسالمى ،چاپ اول.
 -32قمى مشهدى ،محمد بن محمدرضا(( ،)1368( ،تفسیر کنزالدقایق و بحر الغرایب)) ،تحقيق :حسين درگاهى ،تهران ،سازمان چاپ و
انتشارات وزارت ارشاد اسالمی ،چاپ اول.
 -33كلينی ،محمد بن يعقوب 1407( ،ق)(( ،الفروع من الکافی)) 5 ،جلد ،تهران ،دارالكتﺐ االسالميه.
 -34محمد بيومى ،مهران 1383( ،ش)(( ،بررسى تاریخى قصص قرآن)) 4 ،جلد ،مترجم :سيد محمد راستگو ،تهران ،انتشارات علمى و
فرهنگى ،چاپ اوّل.
 -35مدرسى ،سيد محمدتقی 1419( ،ق)(( ،من هدى القرآن)) ،تهران ،دار محبى الحسين.
 -36مغنيه ،محمدجواد 1424( ،ق)(( ،تفسیر الکاشف)) ،تهران ،دار الكتﺐ اإلسالمية.
 -37مكارم شيرازى ،ناصر(( ،)1374( ،تفسیر نمونه)) ،تهران ،دار الكتﺐ اإلسالمية .
 -38ميبدى ،احمد بن محمد(( ،)1371( ،کشف األسرار و عدة األبرار)) ،تهران ،انتشارات اميركبير.
 -39ياقوت حموى ،ياقوت بن عبداهلل 1995( ،م)(( ،معجم البلدان))  ،بيروت ،دار صادر ،چاپ دوم.
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