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 یافته های جغرافیایی معاصر ن وثمود در قرآتان قوم داس

 1ات طباطبائی امینطاهره ساد

 2زینب شجاعی

 چکیده

 نظورم بهی در برخی از آيات الهى آموزعبرتو اطالع از وضعيت اقوام گذشته برای  شناخت هاى قرآن كريم،مطابق آموزه

هاى گذشته نزما از دستيابى به يك زندگى آگاهانه الزم است.براساس روايات و متون تاريخى، منطقه جغرافيايى عربستان،

اند. يكی از قبايلی كه در تاريخ اين سرزمين از آن كنِ قبايل زيادى بوده، كه برخى از آنان در طى حوادث نابود گرديدهمس

شده، قوم ثمود است مسئله اصلی نگارش پيش رو اين است كه نظر قرآن درباره قوم ثمود چيست و محل زندگی  برده نام

ين قصه ب غالبا  سخن گفته و  اختصار بهآن كريم معموال درباره اين قوم آن ها طبق جغرافيای كنونی زمين، كجاست؟ قر

از  ماندهیباق آثار و پس از قوم عاد از آن ها ياد كرده است. بر اساس (ليه السالم)عو حضرت ابراهيم  (ليه السالمع)نوح حضرت 

كردند. می عربستان زندگی رهيجز شبهل قوم ثمود در شما كهتوان گفتمی و اشارات برخی مفسران و قرآن پژوهان هاآن

كند سپس به بررسی می اين نگارش به ثمود در قرآن و اعتقادات آنها و شتر حضرت صالح و عوامل هالكت آنان اشاره

 پردازد.می جغرافيای تاريخی سرزمين حجر و آثار باستانی به جامانده از آن، و نظرات مفسران در اين باره

 قوم ثمود. ،(السالمهیعل)رآن، جغرافيای تاريخی، سرزمين حجر، حضرت صالح تفاسير ق :دواژهیکل
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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 

 بهسير و سياحت در زمين  بهبار  14توان محدوده جغرافيای كنونی آن را مشخص كرد. در قرآن كريم حدودا می گذشته

پيشينيان تأكيد شده است. الزم به ذكر است كه ابعاد مكانی و جغرافيايی رويدادهای تاريخی  خيدر تارمطالعه و تأمل  منظور

 پژوهان و مفسران كامال مشهود است. قرآن كريمو اين كم توجهی در آثار قرآن قرارگرفته توجه موردقرآن كريم، كمتر 

ی زمين درروپس آيا آنان » (10و محمد/ 82)غافر/ ...«أَ َفلَمْ يَسِیرُوا فِي الْأَْرضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ ِمنْ قَبْلِهِمْ»فرمايد: می

 )فِی الْأَْرضِ( فرمان سير و سياحت در زمين« بودند چگونه بود؟ هاآنسير نكردند تا بنگرند كه عاقبت كسانى كه پيش از 

 طبيعى .دهدیمرا مورد تأكيد قرار  تاريخ مستند به اسناد و مدارك غير مكتوبيعنی مطالعه  )فَیَنْظُرُوا(سپس نظر افكندن 

ياى به علت عدم شناخت جغراف درگذشتهاست كه الزمه سير و سياحت تاريخى در زمين، شناخت جغرافياى تاريخى است. 

 الزم است كه جهتنيبداند، يك از قصص قرآن ذكر كرده هر یبراناگونى را تاريخى قرآن، مفسران و مورخان اماكن گو

با استفاده از منابع جغرافيايى قديم و نيز كشفيات باستان شناسان براى شناخت جغرافياى تاريخى قرآن كمك بگيريم و تا 

ون روايات و متآيات و ساس بر اجايی كه امكان دارد جغرافيای تاريخی آيات و قصص و اقوام گذشته را مشخص كنيم. 

يكی از رويدادهای تاريخی كه در است:  محل وقوع حوادث مهمیعربستان،  سرزمين حجر در تاريخى، منطقه جغرافيايى

اين  .است شده جاديا، داستان قوم ثمود است كه اختالفاتی ميان مفسران درباره سرزمين آنان ذكرشدهقرآن كريم مكرر 

 .باشدیمجغرافيايی سرزمين حجر  تيموقعة نيدرزمهای كافی مبود تحقيقات و پژوهشناشی از ك نظرها اختالف

 پیشینه:

 كتابی كه در اين زمينه نگاشته شده عبارت است از:

 معاصر، نگاه: تهران مرعشی، محمدحسين ترجمه ؛ براندن دنوان ،«ثمودی هاینگاشته سنگ شناسانه باستان پژوهش ثمود»

در اين كتاب بيشتر، سنگ نگاشته های قوم ثمود مورد مطالعه قرار گرفته است اما مقاله پيش رو كه  .صفحه ۱۸۶ ،۱۳۸۶

 پردازد.می به سير قرآنی و جغرافيای تاريخی

 عبارت است از: شدهزمينه چاپ  نيا درپايان نامه ای در اين زمينه يافت نشد. مقاالتی كه 

 تا 166ص از)، 51 شماره - 1385 انگيز؛ مجله بينات، پاييز روح الله «ی مدائن صالحشناسباستانبررسی مدارك » 

 (180ص



 (34 تا 33 از - صفحه 2) 239 شماره - 1341 اهيم؛ مجله آريانا ابر محمد خليل، «ع() صالحمزار حضرت »

 .(87تا ص 84ص از) ،1387 تير و خرداد:  دين ماه كتاب ،حسين محمد سيد ،عشیمر «ی قوم ثمودشناسباستان»

 .(13 تا 6ص از) ،4 شماره ،33 سال ،1372تير: اسالم مكتب از درسهايی، مجله «دثمو قوم ميان صالح در»

 .(296تا ص291ص از) ،1378 شوال ،العرب  مجله :أحمد بن حسن ،البهكلی «تاريخ ثمود»مقاله عربی 

سی پژوهشهای انجام يافته در اين باشند. با بررمی صفحه4يا 3مقاله های فوق )به جز مقاله اول(، مختصر و محدود به 

افيای ثمود در قرآن وجغر»منظور بدين  سرزمين حجر پرداخته است. خصوص، معلوم شد كمتر كسی به جغرافيای تاريخی

 ی قرار گرفت.بررس مورددر اين مقاله  «تاريخی سرزمين حجر

 واژه ثمود از دیدگاه لغت شناسان  -1

به معنى آب كمى است كه ماده نداشته باشد « دمَثَ»ازنظر ريشه لغت از ماده « ثمود»راغب در معنای اين واژه آورده است: 

كه اموالش نقصان پذيرد.( بعضى نيز اين كلمه را  یااندازهگويند كه از او زياد مطالبه اموال كنند بهو مثمود )به كسى مى

اگر كلمه ثمود را اسم قوم فرمايد: می كلمه( قرشی هم درباره اين 176ص ،ق 1412 اصفهانى،راغب  (دانند.عجمى مى

گرفتيم مذّكر و منصرف است و اگر اسم قبيله گرفتيم، غير منصرف و علّت عدم صرف آن علميّت و تأنيث است. ثمود 

 1371، قرشى (حجاز و شام سكونت داشتند. نيماب یالقریبنام واد یيكى از قبائل عرب ماقبل تاريخ است كه در محل

ثمود در اصل يكی از نوادگان نوح به نام ابن كاثر بن إرم بن سام بن نوح در كتاب التحقيق هم آمده:  )314، 1ش، ج

 (26، ص2، جش 1368مصطفوى،  (.است كه زبانشان عربی و محلشان نزديكی تبوك در شمال غربی مدينه بود

آب كم بود، مسكن ايشان، در حجر ميان حجاز و ابو عمرو بن العالء گفت: ثمود براى آن خواندند ايشان را كه ايشان را 

ش،  1372طبرسی،  (. از اوالد ثمود بن عاثر بن ارم بن سام بن نوح و او برادر جديس بن عابر است.یالقریشام تا به واد

 ) 123ص ، 5ج، ش 1368قمى مشهدى، ) (،678، ص 4ج



 ثمود در قرآنداستان قوم  -2 

اختصار و غالبا  بين قصه حضرت نوح و حضرت ابراهيم شده است. قصه قوم ثمود به اشارهبه قوم ثمود بار  25قرآن در 

پرست بودند و با وضع زندگانى خوب، ولى جز عده كمى از كه مردمى بتاين هالسّالم در قرآن مجيد آمده است بعليه 

ا كه معجزه بود پى كردند و به عذاب الهى ايشان به پيامبر خود حضرت صالح عليه السّالم ايمان نياوردند و ناقه صالح ر

ثمود  پيامبر بزرگ خدا در ميان قوم قيام صالحفرمايد: می ( آيت اهلل مكارم109 ش، ص 1384 حريرى، (نابود گرديدند.

سرگذشت اين جمعيت در سوره هود آمده  اما مشروح، شده استقمر و شمس اشاره، شعراء، هود، اعراف یهادر سوره

 است، در

 1374 شيرازی، مكارمها بيان گرديده است.)اى از گفتگوهاى صالح با قوم ثمود و سرانجام كار آنن آيات تنها فشردهاي

 ) 235، ص 6ج ش

 ضرتح موسى پيش از داستانحضرت در قرآن كريم داستان  درباره ترتيب نقل داستان حضرت صالح بايد گفت كه:

در قرآن كريم  است. شده انيصالح بحضرت  و سپس هودحضرت  ،نوح حضرتازآن داستان  ابراهيم آمده است و پس

يان ثمود هاسخن گفته است. در همه اين آيهباهم  ،هايى چون توبه، ابراهيم، فرقان، ص، ق، نجم و فجر از عاد و ثمودسوره

 تراشيده به ناز و نوش زندگىهايى از كوه كنند و در خانه، در زمين طغيان و تباهى مىندديپرستاهلل را مى غيرخدايانى 

 گذرانند.مى

تاريخی اين دو قوم  ترتيبقرآنی،  رسد اين ترتيبكه به نظر می اندشدهیمعرف قوم عادثموديان جانشينانِ  قرآن كريمدر 

( 123-141شعراء/) (،59-61هود/) (،65-73اعراف/) (،41-43ذاريات/) (،18-23قمر/) (،69فجر/رساند.)را نيز می

الح تنها اندكى از آنان به صفرستد تا به پرستش خداى يگانه فراشان خواند. آنان مى یسو خداوند برادرشان صالح را به

 كنند.ها به رسالت او پشت مىآن گروند و بيشترينمى

 قوم ثمود اعتقادات -2-1

 (،45نمل/) (،73اعراف/) (،61-68هود/.)ثمود غير خدا را پرستش نموده و مشرك بودند قوم با توجه به آيات قرآن،

 ستيدند.پرها را میداشتند و آن بتالسالم آمده است كه قوم ثمود هفتاد عليه امام باقراز  یحديثدر يك ( 141-142شعراء/)

 و، دپرستيدنبزرگ را می ایصخرهالسالم، اين قوم عليه امام صادقبنا بر روايتی ديگر از ( ۱۸۵ص، ۸ج، ق 1407كلينى، )

( همچنين گفته شده كه ۱۸۷، ص۸جهمان، )كردند.می قربانیآمدند و در برابرش همگی پيرامون آن گرد می باركيسالی 
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پيش از  600، در حوالى سال «تيماء»دانستند و شهر نام داشته كه سر گاو را نماد آن مى« صلم»ترين خداى آنان بزرگ

ى از يك -«ود»اند همچون پرستيدههاى ديگرى را نيز مى، بت«صلم»ترين مراكز پرستش آن بوده است. جز ميالد از مهم

)هدد(، خورشيد، منات، كاهل، بعل، بعله، يهو، رضو، عثيره، هبل، يغوث، سين و ... اين « حدد»ها، هاى كهن عرببت

بر اساس  (238، ص: 1ج، 1383، )قس كشيش(.)محمد بيومى « قسو»نام  اند باكارانى نيز داشتهها، متوليان و خدمتبت

 «ثمود )قوم صالح( و عاد )قوم هود( آن حادثه كوبنده را تكذيب كردند.» «كَذَّبَتْ ثَمُوُد وَ عَادُ بِالْقَارِعَةِ» سوره الحاقه ۴ آيه

صالح، كه از  حضرت خداوند و (۹۴، ص۱۰ج بی تاطوسى، بودند.) عقابو  ثوابو  قيامت منكرآنان  توان گفت كهمی

 (،45/. )نملفراخواند يكتاپرستیاين قوم برانگيخت تا آنان را از پرستش غير خدا به  تهدايبرای  را قوم ثمود بود

قوم ثمود نيز همه »«كَذََّبَتْ ثَمُودُ المُرْسَلینَ»شعراء سوره  141 آيه تفسيردر  مفسرانبه نوشته  (61)هود/ (،73)اعراف/

يب را تكذ فرستادگان الهی، در حقيقت همه حضرت صالح تكذيبقوم ثمود با ، «فرستادگان خدا را تكذيب كردند.

 (۴۸، ص۸، جبی تاطوسى، )كردند.

 معجزه حضرت صالح برای قوم ثمود -2-2

 مَا أَنَت إِلَّا بََشرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِايَةٍ إِن كُنَت مِنَ »كردند.و گفتند:  معجزهالسالم برای اثبات مدعايش تقاضای ثمود از صالح عليه

نوع  ،رواياتطبق  «یانيگواى بياور، اگر از راستتى، پس آيه و معجزهتو جز بشرى همانند ما نيس» (۱۵۴/عراءش) «الصَّادِقِینَ

شمردند و می محترمالسالم خواستند از درون صخره بزرگی، كه آن را معجزه را نيز مشخص نمودند و از صالح عليه

خدا خواسته آنان ( در اين هنگام ۱۸۷، ص۸جپيشين، اصول كافی، )بيرون آورد. شيردهای  شتر ماده ناقهكردند، می عبادتش

نرسانند، در غير اين صورت، گرفتار  آزارن را برآورد و صالح از ايشان خواست كه ناقه را به حال خود واگذارند و به آ

پس از آنكه حضرت صالح  (28/قمر)و  (156شعراء/) «َعظِیمٍ وَ لَا َتمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ»خواهند شد.  عذاب الهی

پس به دعاى » (155 /)شعراء «قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوم » به امر خدا شتر را از كوه خارج نمود فرمود:

گفت: اين ماده شترى است كه يك سهم از آب )اين سرچشمه( عليه السالم  صالح ماده شترى از كوه بيرون آمد و صالح

 آسيبداده بود كه اين ناقه را هرگز  هشداروديان را همچنين ثمو . .«از آن اوست و سهم يك روز معين هم از آن شماست

 نرسانند تا مبادا به عذاب الهی گرفتار آيند.  ندیگزو 

  ثمود قوم هالکت عوامل - 2-3 

ثَمُودَ أَخَاهُمْ  ا إِلََنَوَ لَقَدْ أَرْسَلْ» :شدند تقسيم متخاصمدسته  به دو پيامبرصالحِ  دعوت، قوم ثمود در برابر قرآن كريم اساسبر 

ها صالح را فرستاديم كه خدا قوم ثمود برادر آن یسو و همانا ما به» (45 /)نمل «صَالِحًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يختَصِمُون
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ه عقيده ب.« پرداختندكشمكش مىها دو گروه شدند )مؤمنان و كافران( كه به نزاع و را پرستش نماييد، پس در آن هنگام آن

ی تقسيم شدند، بلكه مقصود اين است كه شمار معيّنو  مشخصاين نيست كه آنان به دودسته  آيه، معنای طباطبائیعالمه 

از اين  76و  75در سوره اعراف آيه  (۳۷۲، ص۱۵جق ،  1417 ،)طباطبايیورزيدند.  كفرآوردند و برخی  ايماناز آنان 

قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ِللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَ تَْعلَمُونَ » :كرده اديمستكبرين و مستضعفين  عنواندو گروه به

الح اشراف مستكبر قوم ص» «هِ كافِرُونَي آَمنُْتمْ بِأَنَّ صاِلحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قالَ الَّذِينَ اسَْتكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِ

ها جواب شده و آن به مستضعفانى كه ايمان آورده بودند گفتند آيا شما يقين داريد صالح از طرف پروردگارش فرستاده

  «ايد كافريميافته ايمان آورديم، ولى مستكبران گفتند ما به آنچه شما ايمان آورده تيدادند آرى ما به آنچه او مأمور

اش السالم و خانوادهشدند تا صالح عليه سوگنداست كه هم  كرده اديدر قوم ثمود  تبهكارهمچنين قرآن كريم از نُه گروه 

َِ الْأَرْضِ َو لَا »: كنند انكارها را آن كشتنرسانند و سپس  قتلبه  شبيخونك را در ي وَ كاَنَ فَِ الْمَدِينَِة تِسْعَُة رَهْطٍ يُفْسِدُونَ ف

و در آن شهر نه »(48-49اعراف/) «ا لَصَدِقُونَأَْهلِهِ وَ إِنَّيُصْلِحُونَ*قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَیِّتَنَُّه وَ أَهَْلهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِیِّهِ مَا شهدْنَا َمهْلِكَ 

ر ها به يكديگكردند. آنكردند و هيچ اصالح نمىنفر )يا نه گروه، از اشراف و گمراهان شهر( بودند كه در زمين افساد مى

( و اش شبيخون زنيم سپس به خونخواهش بگوييم ما حاضر قتل )اوقسم به خدا شويد كه بر او و خانواده گفتند: هم

وَ كانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُوَن » سوره نمل 48آيه عالمه طباطبايی ذيل  .«مييگواش نبوديم و حتما  ما راستخانواده

و در هر قبيله شيخى و بزرگى فرمانروائى  ندكردمی زندگى ای صورت قبيله ثمود بهفرمايد كه بر اساس اين آيه قوم می «...

تا ده را  اين است كه كلمه رهط از سه و يا هفت "نفر ": فرق ميان رهط و كلمه . در كشاف زمخشری هم آمدهودنمیم

 (372، ص3ج ، ق 1407زمخشرى محمود، شود و كلمه نفر از سه تا نه را.)شامل مى

و خدا را  كردندیوشش مدر شهر صالح كه همان حجر است نه نفر از اشراف بودند كه گمراه بوده در كشتن ناقه صالح ك

ذكر كرده: قدار بن سالف، مصدع، دهمى، دهيم، دعمى، دعيم، اسلم،  طورنيها را ا. ابن عباس نام آنكردندیاطاعت نم

آگاه است و نابودشان  شاننيرنگاز  خداوند متعالدانستند كه اما آنان نمی( 354، ص 7جطبرسى، پيشين، قتال و صداف.)

 50 /)نمل «نَّا دَمَّرْنَاُهمْ َو قَوْمَُهمْ أَجْمَعِینَوَ مَكَرُواْ مَكْرًا وَ َمكَرْنَا مَْكرًا َو هُْم لَا َيشْعُرُوَن *فَانظُْر كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِِهمْ أَ». خواهد كرد

عقيده بودند( همگى را هالك ها همها و قومشان را )كه با آنها؛ ما آنپس بنگر كه چگونه بود عاقبت نيرنگ آن» (51و 

ى است براى گروهى كه هاست ويران و تهى )از ساكنان!( حقّا كه در اين )حادثه( نشانه عبرتهاى آنساختيم. پس آن خانه

  «بدانند.

، ثموديان سوره قمر ۲۹آيه بنا بر  نرساندن به او آزارناقه و  داشتپاسالسالم در با همه تأكيدات و هشدارهای صالح عليه

 َفَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَ»خوانده است:  قومترين اين بختكردند كه قرآن كريم او را نگون انتخابرا برای اين كار  تنكي

http://www.wikifeqh.ir/علامه_طباطبائی
http://www.wikifeqh.ir/آیه
http://www.wikifeqh.ir/مشخص
http://www.wikifeqh.ir/معین
http://www.wikifeqh.ir/ایمان
http://www.wikifeqh.ir/کفر
http://lib.eshia.ir/12016/15/372/والمعنى
http://www.wikifeqh.ir/تبه_کار
http://www.wikifeqh.ir/سوگند
http://www.wikifeqh.ir/شبیخون
http://www.wikifeqh.ir/قتل
http://www.wikifeqh.ir/کشتن
http://www.wikifeqh.ir/انکار
http://www.wikifeqh.ir/خداوند_متعال
http://www.wikifeqh.ir/نیرنگ
http://www.wikifeqh.ir/نیرنگ
http://www.wikifeqh.ir/نیرنگ
http://www.wikifeqh.ir/پاس_داشت
http://www.wikifeqh.ir/پاس_داشت
http://www.wikifeqh.ir/پاس_داشت
http://www.wikifeqh.ir/آزار
http://www.wikifeqh.ir/سوره_قمر
http://www.wikifeqh.ir/انتخاب
http://www.wikifeqh.ir/قوم


 «ها )براى كشتن آن شتر اجتماع كردند و( يارشان را فراخواندند، پس او شمشير برگرفت و شتر را پى كرد.پس آن» «فَعَقَرَ

فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَ عَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِْم » (29)قمر/. را كشتند ناقه خداوندافتند و سرانجام قوم ثمود از اين فرمان روی برت جهيدرنت

پس آن ماده شتر را پى كردند و از فرمان پروردگارشان سركشى » (77/)اعراف «لْمُرْسَلِینَوَ قَالُواْ يَاصَلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ا

 «دهى بر ما بياور اگر از فرستادگانى.نمودند و گفتند: اى صالح، آنچه را به ما وعده مى

 ، ۱۳۸۶ش دشتى، )«وه بالرضاو انما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم اللَّه بالعذاب لما عم»فرمايد: امير مؤمنان على )ع( مى 

 .ناقه ثمود را يك نفر از پاى درآورد، اما خداوند همه آن قوم سركش را مجازات كرد ( 201كالم 

 «إِذِ انبَعَثَ أَشْقَئهَا » :كندترين( قوم ثمود معرفی می)بدبختاشقادست زد،  پليد كردارتن را كه به اين  كي، آنقرآن كريم

 .«ها به پا خاست )و براى كشتن شتر صالح داوطلب شد(ترين آنكه شقىآنگاه »(12 /)شمس

 عاقبت ثمودیان پس از کشتن ناقه -2-3-1

ازآنكه ثموديان ناقه را پی كردند، حضرت صالح به آنان وعيد داد كه فقط سه روز ديگر از زندگانی در دنيا برخوردار پس

وپا بريدند و نحر پس آن را دست» (65/)هود «تَّعُواْ فَِ دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَالِكَ وَعْدٌ غَیر مَكْذُوبٍفَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَ»: خواهند بود

اى هايتان برخوردار باشيد )سپس عذاب خواهد آمد( اين وعدهكه( در خانه ديداركردند )صالح( گفت: سه روز )مهلت

 .«است كه دروغ بردار نيست

 .اندم صالح با آن به هالكت رسيدهعذابى را كه قو "فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ"آيه وسپس مطابق با

 در اين باره . قرآنمال و ثروت ثمود به دليل كفر و سركشی آنان تباه شد و بدنامی جايگزين مال و ثروتشان در دنيا گشت

بدانسان كه گويى هرگز در آنجا اقامت نداشتند. » (68هود/ ) «نَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَالَ بُعْداً ِلثَمُودَكَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِیهَا أَالَ إِ»فرمايد: می

 «آگاه باشيد كه قوم ثمود به پروردگارشان كفر ورزيدند )و ناسپاسى كردند(؛ هان! دورى )از رحمت خدا( باد بر قوم ثمود.

 يافتند. نجات مانيباا پيروان، صالح و ديهنگام عذاب فرارس عبرت ديگران شدند. چون یهيايشان ما

قوم  عنوان عبرت، براىداستان قوم ثمود را به« شعيب»است.  بوده السالمهي، پيش از زمان حضرت موسى عل«ثمود»حادثة 

وَيَا قَوْمِ لَايَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِیبَكُمْ » اين چنين فرموده است: هود سورۀ در داستان را اين كرده است: خداوند انيب شيخو

زمان و معاصر حضرت موسى هم« شعيب»الزم به تذكر است كه  ( ٨٩ /)هود «لِحٍمِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ َأوْ قَوْمَ هُوٍد أَوْ قَوْمَ صَا

 ( 439ص تابی بتنونی، ) بوده است. السالمهيعل
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 حجر سرزمیندرباره  معاصر جغرافیایی های یافته -3

يه و آله عل اهللی، منسوب به حضرت صالح پيامبر صل(به كسر حاء و سكون جيم بود)صالح به نام حِجر  شهرهای حضرت

كيلومترى شمال مدينه قرار دارد. مدائن صالح   ۳۴۷ در حدود  و قوم ثمود فرستاده شد یسو بود كه از سوى پروردگار به

 (327ص پيشين، بتنونی، ) شده است. وپنج كيلومترى شمال شهر العالء واقعدر بيست

 ده است.بو السالمهيقوم مقّدم بر نبوت ابراهيم علمسلمانان، زمان ظهور حضرت صالح در ميان اين  ینگارخيبر اساس تار

گاه ثموديان از حجر تا وادى القرى زيست كهنياند بر اهمه همراه با ي، تقرتاريخیمنابع ( 216ش، ص  1352طبری، )

بن كلبى ميان تَيْماء و خيبر است و در بزرگى همانند مكه و مدينه و يمامه. ا یالقریواد .ميان حجاز و شام بوده است

 یالقریهايى است پيوسته به هم. وادگويند كه از ابتدا تا انتهاى آن وادى، همه قريهمى یالقریرو وادگويد: آنجا را ازآن

جوشند و بر روى زمين ها مىها از چشمهها بر جاى است و آبهاى قريهاست. هنوز ويرانه العربرۀيآبادترين مناطق جز

و نيز بنگريد ( ۸۱ ، ص ۳ م، ج1995ياقوت حموى، ) برد.ها سود نمىاز آن كسچيگردند كه هشوند و تباه مىجارى مى

یحِْجر قرية كوچكى است با مردمى اندك در فاصلة يك روز راه از واد ی،القریدر شمال واد  (. ۸۱ ، ص ۴ ج)همان،

ها و چاه كه استوار است اما كی كوچها. منازل ثمود در آنجا بوده است. مقدسى گويد: حِْجر شهر، در ميان كوهیالقر

انگيز ها و آثار شگفتشده. خانه اى است در سنگ كندهر نزديكى باالى كوه چون صفه. مسجد صالح ددارد مزارع بسيار

 (۵۸ ، ص ۲ و ج  ۱۱۵ ، ص ۱ ياقوت، ج. )ثمود در آنجاست

موازات شهر حجر يا مداين صالح، مسكن قوم ثمود، بندر معروف وجه قرار داشت. به عقيده بعضى بندر وجه جزء به

، ص 1ش، ج  1380قره چانلو، . )نان از بنادر مهم عربستان در ساحل درياى سرخ استحجر بوده است. اين بندر همچ

 1373قزوينى، )ميان مدينه و شام نيز هست.  یالقریدر واد حجر نام ديار ثمودقزوينی در كتاب خود معتقد است  (157

 (139ص  ،ش

كيلومترى جنوب غربى تيما  110صالح در فاصله هاى باستانى در شمال غربى عربستان، نزديك مدائن الحجر، مقر ويرانه

كيلومتر و از  3گويند كه طول آن از شمال به جنوب باشد. بدويان ساكن اين منطقه، نام الحجر را به دشتى هموار مىمى

آهن فعلى شده است كه در حال حاضر ايستگاه راه ترين نقطه مدائن صالح واقعكيلومتر و در شمالى 2مشرق به مغرب 

حجاج شام و نوزده فرسخ دور از منزل دار حمراى شام، اين قلعه را اعراب  است واقع درراه سرزمينیحجر . حجازاست

 (89، ص ش ۱۳۷۴ السلطنه، نامند.)حساممى« سنگالخ عربستان»يعنى « پتراس ارابيا»ها و فرنگى« حَجَر»
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 آنان از مانده جای بر آثار و ثمود قوم باستانی تاریخ -3-1

سكونت « مداين صالح»شمال حركت كرده و در محل  یسو به« يمن»آيد. كه از به شمار مى« عمالقه»مود يكى از اقوام ث

آثار  نيتراست. مهم ماندهیپس دولتى پهناور را در آن سرزمين به وجود آوردند. كه آثار آن تاكنون برجا باقنمودند. ازآن

كنون نقش و نگارهايى بر آن از تاريخى كهن تقريبا  نزديك به ميالد حضرت مسيح است كه تا« قصرالبنت»آنان،  ماندهیباق

 (20ص،  ۱۳۸۱ است.)بتنونی،  ماندهیباق السالمهيعل

هاى تر است و از سده هشتم پيش از ميالد، نوشتهشده تر و شناختهگمان، تاريخ ثموديان از تاريخ عاديان بسى روشنبى

هاى ها و كتيبهنوشته، سنگادشدهيى پيش روى ما نهاده است. جاى ديگرى كه از ثموديان آشورى درباره آنان چيزهاي

اى از پايان سده ششم يا آغاز سده پنجم پيش از ميالد، داستان دو ثمودى كه نوشتهسبايى است. براى نمونه در سنگ

ها آمده در آن« صلم»ان يافت شده كه نام نوشته سبايى در نجراند، آمده است دو سنگدادهدرختان خرماى خود را آب مى

 اند.و صلم نام خداى ثموديان است نويسندگان كهن يونانى و رومى نيز از ثموديان سخن گفته

. مي، به گونه يك حقيقت مطلق و ترديدناپذير بر آنان باركنكردندمی زندگی ابانيبدر يك قبيله بدوى و  عتا يثموديان طب

نيز  رهيجز هاى شبهآغاز سده نخست ميالدى تا پايان سده دوم ميالدى در حجاز، جوف و ميانه بدين ترتيب، آنان را از

گاه توانيم بگوييم: از آغاز سده دوم ميالدى زيستآيد، مىهاى مورخان عرب برمىبينيم. آنچه را از منابع آشورى و نوشتهمى

اى سوريه هعربستان پيش رفت و از كناره رهيجز الى شبههاى ميانى و شمكم رو به گسترش نهاد و تا بخشثموديان كم

 (223، ص 1جپيشين،  هاى سبا در جنوب را فراگرفت.)محمد بيومى،در شمال تا نزديكى

و از  در جنوب فيعربستان كه گستره پهناورى از جوف در شمال تا طا رهيجز گوناگون از شبه یشناسان درجاهاباستان

رسد و حتى در كه به عقبه، اردن و سوريه مى يیهاگيرد و نيز درراهو مدين در غرب را فرامىأحساء در شرق تا يثرب 

تاد ها به گفته اسنوشته اند و اين سنگهاى ثمودى بسيارى را يافتهنوشته، سنگرهيجز حضرموت، در بخش جنوبى شبه

عربستان  رهيجز روزگارانى ساكنان اصلى شمال شبهثموديان در  كهنيهاى استوار و آشكارى هستند بر ا، دليلنيالدشرف

 (233ص ، 1جپيشين، است.)محمد بيومى،  ادكردهيهاى بسيارى از ثموديان اند و از اينجاست كه قرآن كريم در آيهبوده

، نگارانخيارز تها بوده كه بنا به گفتة برخى ااند. ثمود قومى از عربكردهاين قوم، در اين منطقه و در طرف يثرب زندگى مى

 شمال شبه یسو ، ازآنجا هجرت نمودند و به«عرم»ريشه و اصل و نسب آنان از يمن بوده است. ثموديان پس از سيل 

هاى قوم عاد بوده است. آنان آثارى را كه در هاى آنان در حضرموت، در نزديكى خانهعرب، روى آوردند. خانه ۀريجز

 دانند.است، گواه بر اين گفته مى ندهمایبا خط مسند )حميرى( باق« عال»



پيش از   ۲۰۵۰ ، در سال «تحوتمس»اند كه از سوى پادشاه هاى عرب داشتهاى از رعيتثموديان ريشه بتنونی معتقداست:

« نهيمد»و « حجر»اى در ميان منطقه یسو ها را از مصريان، آموختند. آنان بهها و صخرهميالد، رانده شدند. آنان تراشيدن كوه

 .آمده و در آنجا اقامت گزيدند

هاى لندن، پاريس، برلن و آستانه )استانبول( وجود دارد. همچنان كه آگاه گرديدم، اكنون آثار فراوانى از اين قوم در موزههم

ق تعلقرار دارد كه اين آثار، بيش از دو سال است كه م« حيفا»هاى محفوظ، در شهر مقدار فراوانى از اين آثار در صندوق

 (439، ص پيشينبه موزۀ قسطنطنيه بوده است.)بتنونی، 

 ی قوم ثمودهاخانهمعماری  -3-1-1

مربع بود و  یهاها، چون اتاقاندرون خانه» :كندیتوصيف م گونهنيقوم ثمود را ا یهاالسلطنه در كتابش نشانه خانهحسام

ها نيز چند حجره ساخته بودند و بود و در بعضى خانهچندان هم وسيع نبودند و ديوارهاى درون خانه نيز حجارى نشده 

اند. اصل درى كه از آن ها را مرتفع و عالى ساختهحجارى نموده بودند و در وسط آن غالبا  حفره داشت، ولى درب خانه

و ند و از دشوند، زياده از دو ذرع و نيم ارتفاع نداشت، ولى سرداب آن را تا پنج ذرع حجارى نموده بودداخل بيوتات مى

ها ساخته بودند و در باالى در مثلثى از سنگ بيرون آوردند. در وسط آن، در بعضى ها بيرون آورده، سرستونطرف ستون

درها، صورت عقاب ساخته بودند كه پرهاى خود را بازكرده بودند و در دو طرف عقاب نيز به فاصلة كمى، مانند سرستون 

بعضى درها مجسمه و برجسته بود و در بعضى درها صورت خورشيد و در پاره درها ها در از سنگ ساخته بودند و عقاب

ها مكسورالرأس بودند و بعضى صورت انسان را شكل صورت انسان كه از دو طرف، دو گيسو آويخته بودند و عقاب

ى در ساخته ها عقاب نداشت و صورت دو تازى در باالگفتند و در برخى دربضحاك و آن گيسوها را هيكل مار مى

وتات به خط سريانى چند سطر نقر كرده بودند. معلوم نشد كه يبودند و در وسط صورت خورشيد بود؛ و در سر در اكثر ب

ابوالفداء ( 69ص  ش، ۱۳۷۴السلطنه، حسام) «اند.خانه و تاريخ بناى آن را نقر كرده اند. از قرينه گويا اسم صاحبچه نوشته

ها و آنچه از آن تراشيده شده بود را ديدم چنانچه خداوند در سوره شعراء نوشته است: من كوهدر كتابش تقويم البلدان 

تان كه آن كوهس «تراشيد؟!هايى مىها خانهاز كوه سر كشانهو ماهرانه و » «وَ َتنْحِتُونَ مِنَ اْلجِبَالِ بُیُوتًا فَارِهِین»: ديفرمایم 149

: كندیثمود را توصيف م یهاخانه گونهنيهمچنين حاجب الدوله ا (96، ص م 2007.)ابو الفداء، نامندیرا اثالب م

هاى شود. خانهديده مى نجايهالك شدند، در ا« جبرائيل»در يك صيحة ، هاى قوم ثمود كه گرفتار غضب الهى گشتهخانه »

 ها بسياربه روى سنگ« عمالقه»ه است، آثار منقور یسنگ و غار مانند، ولى خيلى با صنعت اين قوم، عبارت از يك پاره

 كدستيقدر يك ذرع و نيم و سطحشان جاى  است و اين خانه كه بعضى عبارت از چند اتاق تودرتو است، ارتفاعشان به



، ش ۱۳۷۹ حاجب الدوله، ) «اند.باشد، غار بزرگى است مربع الزوايا، كه محرابى از براى آن كندهمى یرختخواب دونفر

 (90ص 

 قوم ثمود از دیدگاه قران تمدن -3-2

از سنگ « وادی»خود را در  یهاكه آنان خانه قوم ثمود اشاره نشده است اما بيان شدهمحل سكونت به اين كه  در قرآن

دى )ميان ها را در دل آن واها كه صخرهو با ثمود )قوم صالح( آن» (9)فجر/ «وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جَابُواْ الصَّخْرَ بِالْوَادِ» :ساختندیم

ها را هاى عظيم دامنه كوهفرمايد مردم عاد صخرهبه معناى قطع كردن است، مى «جوب.« »بريدندعمان و حضرموت( مى

 (281ص ، 20ج)طباطبايی، پيشين، صورت خانه درآوردند.  قطع كردند و به

 هاباليدره نيز آمده چراكه س به معنىو گاه  هاالبيوادى بوده و به معنى بستر رودخانه، يا محل عبور س واد كه در اصل

ها است زيرا با توجه به ها و كوهپايهو در اينجا مناسب معنى دوم يعنى دره گذردها است مىهايى كه در كنار كوهاز دره

ند، ساختها مىهاى خود را در دامنه كوهگويد و در باال اشاره شد قوم ثمود خانهآيات ديگر قرآن كه درباره اين قوم سخن مى

 .كردندهاى امنى ايجاد مىها خانهبريدند و در درون آنها را مىكه سنگ بيترتنيابه

ترده هاى گسسنگ و تپه و پرتگاه سنگى محصور است. ويرانه در اين دشت چند چاه آب وجود دارد و در انبوهى از تخته

ميدانگاهى بزرگ و مملو از سنگ و سفال و بقاياى  .در مركز اين دشت واقع است با يشهر باستانى و تجارى الحجر، تقر

تر از اين ميدانگاه ويرانه، ها و بخشى از ديوار شهر، حاكى از اهميت الحجر در عصر باستان است. شگفتساختمان

اى كه روى صخره یهایهاى پيرامون اين دشت است، مخصوصا  حجارها و صخرهسنگ بسيار در تخته یهایكاركنده

ى، عربى، آرامى، ثمودى، نبطى، لحيانى و حتى عبر یهاشود. در الحجر تعداد بسيارى كتيبه به زبانلبنت ناميده مىقصر ا

 (250ص ، ش 1380شيرازی، آزاریاست.)ب شده داييونانى و التين پ

ميان  یقرالیبه فاصله يك روز راه از واد یالقریگويد: حجر دهى كوچك با شهروندانى اندك از وادمی خرىاصط

و از »(149/شعراء) «بیوتا فارهینو تنحتون من الجبال»كوهستان است كه منازل ثمود در آنجا بوده است. خداوند فرمايد: 

آن، كه خداوند درباره  بئر )چاه( ثمود و ناقه (19ص ، م 1927اصطخرى، «)تراشيد تا خوش باشيد.هايى مىها خانهكوه

 (221ص  ،2جپيشين، را آبشخورى، در آنجاست.)ياقوت حموى،  و شماآن گويد كه او را آبشخورى است 

در كتاب معجم ما استعجم من أسماء البالد و المواضع درباره سرزمين حجر آمده است منظور از حجر در قرآن سرزمين 

لب آب ط رسول خدا در جنگ تبوك در اين سرزمين پياده شد، مردم از چاهش كهیثمود بين شام و حجاز است، هنگام



كردند اما حضرت فرمودند كه از آب آن ننوشيد و با آن وضو برای نماز نگيريد شب كسی تنها خارج نشود مگر همراه با 

 (427، ص 2، جه. ق 1403صاحبش.)بكرى 

 حجر سرزمین و ثمود قوم تاریخی جغرافیای درباره مفسران آراء -3-2-1

 صالح اند و پيامبرشانترين اقواماز قديمى قوم ثمود" :سدينویم گونهنيقوم ثمود ا یهایژگيتفسير نمونه در توصيف و

و شام زندگى داشتند، تمدنى پيشرفته و زندگانى مرفه و صاحب  مدينه ميان یالقریبود و در سرزمينى بنام واد (ع)

هاى مطمئن است، د خانهها و ايجاهرحال منظور در اينجا بريدن قطعات كوهبه "عظيم و پيشرفته بودند. یهاساختمان

ها در دل آن» «وَ كانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ اْلجِبالِ بُیُوتاً آمِنِینَ»خوانيم: مى حجر درباره همين قوم ثمود سوره 82گونه كه در آيه همان

 «بیوتا فارهین»سوره شعراء نيز آمده و در آنجا تعبير به  149نظير همين معنى در آيه  «تراشيدندهاى امن مىها خانهكوه

ين اند قوم ثمود نخستپرداختند.بعضى گفتهها به عيش و نوش و هوسرانى مىها در اين خانهشده كه دليل بر آن است آن

بدون شك قوم ثمود نيز در  ها اقدام كردند.هاى محكم در دل كوهها را از كوه و ايجاد خانهقومى بودند كه بريدن سنگ

آميز يا كنيم كه مبالغههرهايى آباد داشتند، ولى باز در اينجا به اعداد و ارقامى برخورد مىعصر خود تمدنى پيشرفته و ش

ها صد شهر ساخته بودند كه همه آنهزار و هفت ها يكاند كه آنجمعى از مفسران نوشته نكهيارسد، مثلافسانه به نظر مى

  (454، ص 26ج، نيشيپ یرازيش)مكارم از سنگ بود. 

، ش 1371ميبدى، و 251، ص 4ق، ج 1422، ثعلبى نيشابورى (ثمود بن عاد بن ارم بن سام بن نوح بود. ،جد ايشان

اى از عرب ثمود قبيله ) 400ص ، 4ج ق، 1415وآلوسی،  212 ، ص2ج، ق 1415، فيض كاشانى و  661، ص 3ج

قرآن كريم همچنين به مهارت ) 350ص ، 3جق،  1424مغنيه،(باشند كه به نام جدشان ثمود بن عامر ناميده شدند.مى

( 74/ها )اعرافها در دشتها و كاخ( و ساختن كوشك149/ها )شعراءها و صخرهقوم ثمود در ساختن خانه با تراشيدن كوه

 كرده است.( اشاره148و147/و نيز به سرزمين آباد و حاصلخيز آنان )شعراء

و اما صالح فانه أرسل إلى ثمود و هي قرية واحدة ال تكمل »فرمودند:  لسالماهيدر تفسير صافی آمده است كه امام باقر عل

روستايی  كي( صالح به ثمود فرستاده شد و آن212 ، ص2جفيض كاشانى، پيشين، .)«أربعين بيتاً على ساحل البحر صغيرة

 بر ساحل دريا.است كمتر از چهل خانه

د و انزيستههاى قديمى عرب بوده كه در سرزمين يمن در احقاف مىعالمه طباطبايی معتقد است كه ثمود يكى از امت

 خداوند متعال شخصى از خود آنان را به نام صالح در ميانشان مبعوث نمود.



اند و نه در جنوب آن و از زيستهعربستان مى رهيجز عاديان در شمال شبه سو كيتوان پذيرفت زيرا از اين نظر را نمى

هاى اند و روزگار ابراهيم در سالزيستهاند، ناگزير پيش از روزگار ابراهيم )ع( مىهاى عاربهن از عربديگر سو اگر ثموديا

ل اند كه در شماهايى بودهثموديان از عرب كهنيهايى هست بر اپيش از ميالد بوده است. به هر رو، نشانه 1765 -1940

 (221ص ، 1جپيشين، اند.)محمد بيومى، زيستهمى رهيجز شبه

و همانا اهل حجر )قوم ثمود، امت »«َو لَقَدْ كَذَّبَ َأصحابُ الحجْرِ الْمُرْسَلِینَ»سورۀ حِجْر  80مذكور در آية  «اَصحابُ الْحِجْر»

 فرمايد:می آقای مدرسی درباره حجر «صالح( فرستادگان خدا را تكذيب كردند

اند، زيرا ها را اصحاب حجر گفتهآن (481، ص 5، جق 1419، حجر، نام بلدى است كه مسكن قوم ثمود بود.)مدرسى 

گويند قتاده گويد: حجر، نام وادى است كه « اصحاب باديه»را  نينشهيكه اعراب باد یطوراند. هماندر آنجا مسكن داشته

 هيعبور از ناحاست كه در زمان عزيمت سپاه اسالم از مدينه به تبوك، هنگام  شده تيدر آن سكونت داشتند. روا هانيا

حِجر، رسول اكرم از بيم آنكه مبادا همراهانش دچار باليی شوند كه به قوم ثمود رسيده بود، دستور داد از آب آنجا ننوشند 

یمفسران معتقدند كه اين سرزمين در واد از ( بسياری528، ص 6جطبرسى، پيشين، گريان ازآنجا بگذرند.) یو باحالت

، 11ق، ج 1408ابوالفتوح رازى،  و 2151 ، ص4، جق 1412، قطب سيدبن) ار داشته است.ميان مدينه و شام قر یالقر

 (.119 ، ص3، جپيشينو فيض كاشانى،  339ص 

در حديثى ديگر آمده است كه پيغمبر اكرم )ص( در غزوه تبوك در مسير خود به شمال عربستان به وادى ثمود رسيد، 

یب، هستيد.)حقى بروسوى  یاشدهنيرعت كنيد كه شما در سرزمين ملعون و نفرسوار بر اسب بود، فرمود س كهیدرحال

رفتار گ یفرمود: دربارۀ سرانجام زندگى قوم ثمود كه براثر سركشى و نافرمان سپس به ياران خود (425 ، ص10جلد  .تا

اهد زندگى او مانند قوم ثمود نخو نبايد مطمئن شود كه سرانجام مانيقهر الهى گرديدند، بيانديشيد و بدانيد هيچ فرد باا

 اند، براى اقوام ديگر درس عبرت و پندهاى ويرانى كه در خاموشى عميقى فرورفتهبود. سكوت مرگبار اين سرزمين، خانه

سپس دستور داد كه سربازان اسالم از آب اين سرزمين ننوشند و از آن غذا و نانى درست نكنند، حتى وضو  و اندرز است.

اند همه را به چهارپايان بدهند.)سبحانی تبريزی، اند و يا آرد خمير كردهو اگر احيانا  از آب آنجا غذايى پخته هم نگيرند

 (478ص  ،ش 1386

 یریگجهینت



 ها بهدارند قوم ثمود است، كه در قرآن مجيد از آن، يكی از قبايلی كه بيش از همه نام و نشانعربستان در تاريِخ سرزمين

ز پس ا و اختصار و غالبا  بين قصه حضرت نوح و حضرت ابراهيم عليه السّالم قصه قوم ثمود به است. ادشدهيطور مكرر 

 . قوم عاد در قرآن مجيد آمده است

قوم ثمود،  توان به اين نتيجه رسيد كه در گذشته،می همچنين بر اساس اشارات برخی قرآن پژوهاناز آنان،  ماندهیآثار باق

يحی نظر صحاند هثمود در جنوب عربستان بوداند هاينكه برخی گفتاند و عربستان بوده رهيجز ال شبهساكنان اصلى شم

 نمی تواند باشد.

و شام زندگى  مدينه ميان یالقریبود و در سرزمينى بنام واد (ع) صالح اند و پيامبرشانترين اقواماز قديمى قوم ثمود

هاى خانه ،هاكوه بريدن قطعات كه با عظيم و پيشرفته بودند یهاو صاحب ساختمانداشتند، تمدنى پيشرفته و زندگانى مرفه 

ن اند قوم ثمود نخستيبعضى گفته پرداختند.ها به عيش و نوش و هوسرانى مىدر اين خانهو  ساختندمی مطمئنمحكم و

بدون شك قوم ثمود نيز در  م كردند.ها اقداهاى محكم در دل كوهها را از كوه و ايجاد خانهقومى بودند كه بريدن سنگ

 .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 

 بياورد. پيامبر نيز به اذن خداوند اينمعجزات دلخواه داشتند. ازجمله اينكه خواستند ناقه ای از دل سنگ برايشان بيرون 

 معجزه را برای آنان فراهم نمود.

رای را ب تنكينرساندن به او، ثموديان  آزارناقه و  داشتپاسالسالم در صالح عليهحضرت با همه تأكيدات و هشدارهای 

 .را كشتند ناقه خداوندروی برتافتند و سرانجام  الهی فرمان . ازكردند انتخابآن شتر  كشتن

 ها و مناظر زيبا و اثاثيهكه در شهر براى خود فراهم كرده بودند از قبيل پارك یهاياز انواع نعمت یريگكام وجود آنها با

ه عذاب ، عاقبت بفسانىپيروى هواهاى ن در یختگيآزادى و افسارگس ؛ اما به علتهاى لذيذها و نوشيدنىقيمتى و خوراكى

 يافتند. تنجا مانيا با پيروانهنگام عذاب، صالح و  درعبرت ديگران شدند.  یهيو ايشان ماالهی دچار شدند
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