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مقدمه

حضرت صالح7 سومين پيامبر قوم ثمود است که به امر الهی برای مبارزه با بت پرستي، 
شــرک و اقامه توحيد قيام کرد. خدای تعالی نام او را پس از نوح و هود آورده و با القابی که 
انبيا و رسوالن خود را می ستايد، ستوده است. او را برگزيده و مانند انبيا: بر عالميان برتری 

داده است )طباطبايی، 1389ق، ج10، ص330(. خداوند می فرمايد: 
پس از آنکه قوم ثمود پروردگار خود را فراموش کرد و در فسادکاری خود از حد 

گذشــت، خدای عز وجل حضرت صالح پيغمبر7 را به سوی آنان فرستاد و آن 

جناب از خاندانی آبرومند و صاحب افتخار و معروف به عقل و کفايت بود )هود: 

62؛ نمل: 49(.

او قوم خود را به دين توحيد و به ترک بت پرستی فراخواند و از آنان خواست تا در مجتمع 
خود به عدل و احسان رفتار کنند و در زمين گردنکشی و اسراف نکنند و طغيان نورزند. در 

آخر نيز آنان را به عذاب الهی تهديد کرد )همان، 1389ق، ج10، ص329(.
خداوند متعال، شّمه ای از شرح حال و سخنان او را در يازده سوره از سوره های قر آن بيان 

کرده است.
مقبره صالح7 در نجف، يکي از مکان هايی است که زائران عتبات عاليات پس از زيارت 
قبر مطهر اميرالمؤمنين7 به آنجا مشرف می شوند. در اين مقاله بر آنيم در حّد امکان به معرفی 
و شــخصيت آن پيامبر عظيم الشأن بپردازيم تا زائران محترم، با شناخت بيشتري به زيارت آن 

بزرگوار مشرف شوند.

شخصيت  حضرت صالح7

نسبت حضرت صالح پيامبر7 با پنج واسطه به حضرت نوح7 می رسد. او فرزند جابر، 
فرزند ثمود، فرزند عامر، فرزند ارم، فرزند سام، فرزند نوح پيامبر7 است. والدتش را دوهزار 
و نهصد و هفتاد و سه سال پس از هبوط حضرت آدم7 می دانند و در زمان بعثت 16 ساله 

بود.
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در قرآن، 9 بار به نام صالح از جمله در ســوره های اعراف، هود و چند سوره ديگر اشاره 
شــده و نام او پس از نوح و هود آمده است. در کتاب تورات از اين پيامبر هيچ نامی در ميان 

نيست )همان، 1389ق، ج10، ص318(.

قوم ثمود و تمدن آنها

ثمود قومی از عرب اصيل  بوده اند که در ســرزمين »وادی القری« بين مدينه و شام زندگی 
می کردند. اين قوم از اقوام بشــر ما قبل تاريخ به شمار می روند و تاريخ جز اندکی از زندگی 
اين قوم را ضبط نکرده است. درگذر قرن ها اثری از تمدن آنها بر جای نمانده و هيچ سخنی 

دربارۀ اين قوم قابل اعتماد نيست.
عالمه طباطبايی معتقد است بر اساس اطالعات کتاب خدا اينان قومی از عرب بوده اند و 
اين از نام پيامبرشان صالح7 که کلمه ای عربی است در می يابيم. از آيه 61 سوره هود چنين 
برمی آيد که آن جناب، از همان قوم بوده است. پس اينها مردمی عرب بوده اند که نام مردی از 
آنان صالح بود و اين قوم پس از قوم عاد پديد آمد. آنها تمدنی داشته اند، زمين را آباد می کردند 
و در زمين هموار، قصرها و در شکم کوه ها خانه هايی ايمن می ساختند )اعراف: 74( و يکی 
از مشــاغل آنان زراعت بوده اســت؛ يعنی چشمه هايی به راه انداخته و نخلستان ها و باغ ها و 

کشتزارها پديد آوردند )شعراء: 148(.
قوم ثمود بر اساس ســنت قبايل زندگی می کردند؛ يعنی پيرمردان و بزرگ تران، در قبيله 
حکم می راندند. در شهری که جناب صالح7 در آنجا مبعوث شد، هفت طايفه در زمين فساد 
می کردند و هيچ کار شايسته ای نداشتند )نمل: 48( آنان بت ها را پرستيدند و طغيان سرکشی 

را از حد گذراندند )عالمه طباطبايی، 1389ق، ج10، ص329(.
در تفسير نمونه هم چنين آمده است:

موقعيت آنها )قوم ثمود( در اين جهان را خداوند چنين بيان می دارد:
ْرِض{ )اعراف: 74(.
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به خاطر داشته باشيد، خداوند شما را جانشينان در روی زمين بعد از قوم عاد قرار داد 

و در آن مستقر ساخت. 
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يعنی از يک ســو نعمت های فــراوان الهی را فراموش نکنيد و از ســوی ديگر بدانيد 
که پيش از شــما اقوام طغيانگری مانند قوم عاد بوده اند که به ســبب مخالفت هايشان به 
عذاب الهی گرفتار شــدند. پس از آن، با اشاره به برخی نعمت ها و امکانات خداداد قوم 
ثمود می فرمايد: شــما در ســرزمينی زندگی داريد که هم دشت های مسطح با خاک های 
مســاعد و آماده دارد که »می توانيد قصر های مجلل و خانه های مرفه در آن بسازيد و هم 
کوهســتان های مستعدی دارد که می توانيد خانه هايی مســتحکم در دل سنگ برای فصل 
ُصوًرا 

ُ
زمســتان و شرايط جوی ســخت ايجاد کنيد و بتراشــيد«؛ }َتتَِّخُذوَن ِمْن ُســُهولَِها ق

َباَل ُبُيوتًا{ )اعراف: 74(. ِ
ْ

َوَتْنِحُتوَن ال

از اين تعبير، چنين برمی آيد که آنها محل زندگی خود را در تابســتان و زمســتان تغيير 
می دادند. در فصل بهار و تابســتان در دشــت های وســيع و پربرکت به زراعت و دامداری 

می پرداختند و به همين سبب خانه های مرفه و زيبايی در دشت داشتند.
هنگام فرارســيدن فصل سرما و پايان زمان برداشت محصول، به خانه های مستحکمی که 
در دل صخره ها تراشيده بودند می رفتند تا از گزند طوفان و سيالب و حوادث برکنار باشند و 

آسوده خاطر زندگی کنند )مکارم شيرازی، 1388ش، ج6، ص283(. 

حضرت صالح7 در ميان قوم ثمود

خداوند متعال او را برای ارشاد قوم ثمود و اندرز آنان فرستاد. آنان بت ها را می پرستيدند، 
او امتش را صد و بيســت ســال به يکتايی خداوند متعال فرامی خواند. آنان از او  خواســتند 
معجزه ای نشان دهد. معجزه او ناقه بود، ولی پس از آن معجزه هم به او ايمان نياوردند و آن 
شتر را کشتند. پس زلزله آنان را فرو برد و مردند. در حديثی از امام باقر7 چنين آمده است 
که فرمود: رســول خدا9 از جبرئيل7 پرسيد: نابودی قوم حضرت صالح7 چگونه بود؟ 
جبرئيل گفت: ای محمد! حضرت صالح شانزده ساله بود که به سوی قومش فرستاده شد. پس 
صد و بيســت سال ميان آنان بود و آنان پاسخ خوبی به او ندادند. حضرت فرمود: آنان دارای 
هفتاد بت بودند که آنها را عبادت می کردند، نه خدای بزرگ و توانمند را. پس هنگامی که آنان 
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را اين گونه ديد به آنان فرمود: ای قوم من! من شانزده ساله که بودم به سوی شما مبعوث شدم 
و اکنون سن من به صد و بيست رسيده است. اکنون دو پيشنهاد دارم: 

الف ـ هرچه می خواهيد از من بپرسيد، تا من از پروردگارم برای شما پاسخ بياورم.
ب ـ اگر هم مايل هستيد از خدايان شما می پرسم؛ اگر به من پاسخ دادند، من از ميان شما 

می روم. 
آنان گفتند، ســخن منصفانه ای اســت. انصاف به خرج دادی، پس به ما مهلت بده. روز 
موعود با بت هايشــان به پشت شهر آمدند، غذا و نوشيدني خوردند. سپس به حضرت صالح 
گفتند: ای صالح! بپرس. حضرت با اشــاره به بزرگ آن بت ها فرمود: نام او چيســت؟ گفتند: 
فالنی، پس حضرت صالح7 به او گفت: ای فالنی پاسخ بده. او پاسخی نداد. حضرت صالح 
گفت: چرا پاسخ نمی دهد؟ آنان گفتند: از ديگري بپرس. حضرت، يکی يکی آنها را صدا کرد، 
اما پاســخی نشنيد. قوم به بت هايشان گفتند: چرا به صالح پاسخ نمی دهيد؟ سپس گفتند: ای 
صالح! تو از ما فاصله بگير و ما را با بت هايمان تنها بگذار. آنگاه بر سر و صورت خود خاک 
ريختند و به بت هايشان گفتند: اگر پاسخ صالح را ندهيد، رسوا خواهيد شد. دوباره حضرت 
صالح را صدا کردند و گفتند: ای صالح! آن بت ها را بخوان. صالح، آنها را صدا کرد و باز هم 
پاســخی نشنيد. حضرت به آن قوم فرمود: يک روز گذشت و خدايان شما پاسخ مرا ندادند، 
پس شما از من بخواهيد، تا من خدايم را بخوانم، تا بی درنگ پاسخ شما را بدهد. پس هفتاد 
نفر از بزرگان گفتند: ای صالح! ما می پرســيم؛ اگر خدای تو پاســخ ما را داد ما از تو پيروی 
می کنيم. حضرت صالح7 فرمود: هرچه می خواهيد از من بپرســيد )کلينی، 1384ش، ج8، 

ص187، ح213(.

ناقه صالح

منتخبان قوم ثمود به حضرت صالــح7 گفتند: بيا پيش اين کوه. حضرت صالح با آنان 
رفت. وقتی که به کوه رســيدند گفتند: ای صالح! از پروردگارت بخواه تا از اين کوه شــتری 
سرخ رنگ و پر مو و باردار ده ماهه و شانه پهن، بيرون بياورد. حضرت صالح7 به آنان فرمود: 
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از من چيزی خواستيد که انجام آن برای من سخت و بزرگ و برای خدای عزيز و بزرگ من 
آســان است. حضرت صالح7 آن را از خدا خواســت. پس در اين هنگام کوه شکافته شد، 
صدايی آنچنان مهيب برخاســت که نزديک بود هوش از سرشان بپرد. سپس کوه همانند زنی 
در حال زايمان به شــدت غلتيد و به حرکت درآمد. ناگهان سر شتر از آن شکاف نمايان شد. 
هنوز گردن شتر کامل نشده بود که نشخوار کردن را شروع کرد. بعد بقيه بدن شتر بيرون آمد 
و شــتر به پا خاست و روی زمين ايستاد. وقتی کافران اين معجزه را ديدند گفتند: ای صالح! 
پروردگار تو چقدر زود پاسخ تو را داد. از خدايت بخواه که بچه شتر را هم از آن بيرون آورد. 
پس او از خدای بزرگ اين را هم خواســت و شــتر بچه اش را هم از شکم بيرون انداخت. 
حضرت صالح7 به آنان فرمود: ای قوم! آيا چيزی ديگر باقی مانده که بخواهيد؟ آنان گفتند: 
نه، بيا به سوی قوم ما برويم تا آنچه را ديديم به آنان هم خبر دهيم تا به تو ايمان بياورند. به 
سوی قوم خودشان بازگشتند. هنوز به شهر نرسيده بودند که شصت و چهار نفر از آنان مرتد 
شدند و گفتند: اين کار سحر و دروغ بود. پس به قبيله رسيدند. شش نفر گفتند: او حق است، 
و ديگر همراهان گفتند: سحر و دروغ است. پس آنان برگشتند. يک نفر از آن شش نفر شک 

و ترديد داشت و از کسانی شد که شتر را کشتند )کلينی، 1384ش، ج8، ص187، ح213(.
در حديث ديگری ابوبصير می گويد: به امام صادق7 عرض کردم: 
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َ
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بيم دهندگان را تکذيب کردند؛ گفتند: اگر از انسانی همانند خود پيروی کنيم، گمراه و ديوانه 
باشيم، آيا از ميان همه ما کالم خدا به او القا شده است؟ نه او دروغگويی خودخواه است«.

امام7 فرمود: برای آن بود که آنان حضرت صالح را تکذيب کردند. خداوند، هرگز هيچ 
قومی را نابود نکرد، مگر اينکه فرســتادگانی را به سوی آنان مبعوث و سپس بر آنان احتجاج 

کرد.
خداوند حضرت صالح را به سوی قوم ثمود فرستاد. او آنان را به سوی خدا دعوت کرد، 
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و آنان به او پاسخ مثبت ندادند و بر او گردن کشی کردند. آنان گفتند: ما به تو ايمان نخواهيم 
آورد، تا اينکه از اين صخره، شتری باردار بيرون بياوری. آنان صخره را گرامی می داشتند و 
آن را پرســتش می کردند و پيش آن قربانی می دادند. پس به او گفتند: اگر همان گونه که تو 
گمان می کنی، پيامبر هســتی، پس از خدايت بخواه که از اين صخره برای ما شــتری باردار 
بيرون بياورد. پس خداوند آن را آن گونه که می خواســتند بيرون آورد. سپس خداوند متعال 
به او وحی کرد که ای صالح! به آنان بگو: خداوند نوشــيدن آب را يک روز برای اين شتر 
و يک روز برای شــما قرار داده اســت. شتر وقتی که روز نوشــيدن او بود، آب آن روز را 
می نوشــيد، آنان شير او را می دوشــيدند و هيچ بزرگ و کوچکی باقی نمی ماند، مگر اينکه 
از شــير آن روز می نوشيدند. با فرارسيدن روز بعد، آنان به سوی آب می رفتند و از آب آن 
روز می نوشــيدند. شــتر هم آن روز آب نمی نوشيد تا مدتی که خدا خواست اين کار ادامه 
داشت. آنان بر خدا طغيان کردند. بعضی از آنان نزد بعضی ديگر رفتند و گفتند: اين شتر را 
پی کنيد تا از دســت آن راحت شويد. ما راضی نيستيم که نوشيدن يک روز برای ما و يک 

روز برای آن شتر باشد )همانجا(.

ويژگی های ناقه 

صاحب تفسير کبير تسنيم درباره ويژگی های آن شتر چنين فرموده است: 
بر پايه برخی نقل ها، ناقۀ صالح7 ويژگی هايی داشت: بيرون آمدن از صخره؛ آفرينش 

يکباره؛ آبستن بودن به هنگام خلقت؛ حاملگی بی جفت؛ اختصاص يک روز در ميان 

آب به آن؛ شيردهی به اندازه نياز يک روز قوم ثمود. هر يک از اين امتيازها، گونه ای 

ةً{  َة ُمْبِصَ
َ
از اعجاز است که از آن به نشانه ای روشن ياد شده است: }َوآتَيَْنا َثُموَد الَّاق

)اسراء: 59(؛ گفتنی اســت که در تورات و کتاب های تاريخی، دربارۀ ويژگی های 

اين شتر، مطالب گوناگونی ياد شده که آن را پذيرفته اند، اما تصديق همۀ آنها دشوار 

است؛ زيرا با توجه به مقدار آبی که روزانه می نوشيد )مصرف يک روز قوم ثمود( و 

شيردهی فراوانش )نياز يک روز مردم آن ديار( پربرکت بودن آن روشن است، اما 
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اثبات اندازه آن، که شايد ده ها برابر فيل دانسته شده، آسان نيست؛ چون از پا درآوردن 

چنان حيوانی، از توان يک تن خارج است. الزم است روشن شود، چگونه چنين حيوان 

غول پيکری از خود دفاع نکرده اســت. اگر روايتی هم در اين باره باشد، تنها گمانی 

است )جوادی آملی، 1395ش، ج39، ص68(.

و صاحب کتاب االنبياء حياتهم ـ قصصهم نيز درباره آن شتر می گويد: 
اين شتر اوصاف ويژه ای داشت که او را از ديگر شتران ممتاز می کرد و آن بزرگی 

تن، ضخامت جســم و رنگ زيبا و جذاب اوست که سرخ و سفيد و پرمو بود. از 

سويی، خوردن آب يک روز گروهی از مردم تا جايی که چيزی از آن آب در آن 

روز باقی نمی ماند و دوشــيدن شير از او به قدری که کوچک و بزرگ آن امت را 

کفايت می کرد. از ســويی تمام زمين با همۀ گياهانش چراگاه او بود و کسی حق 

نداشت او را باز دارد و با او مقابله کند. او هم در مال و جان و زراعت به کسی زيان 

نمی رساند. همچنين به نگهبان و سياستگذار نيازی نداشت. ديگر حيوانات هم از او 

می ترسيدند و از سر راه او می گريختند، ولی آنها را آزار نمی داد.

از آيــات قرآن چنيــن برمی آيد که قوم ثمود و آن شــتر در زمينه خوردن آب 

آشاميدني هرگز برای هم مزاحمتی ايجاد نکردند. در واقع ويژگی های شتر را فقط 

خالق او درک می کرد )... الحسنی العاملی، 1385ش، ص108(.

کشتن ناقه

سپس گفتند: چه کسی حاضر است کشتن آن شتر را بر عهده گيرد و ما برای قاتل آن شتر، 
هرچه بخواهد به او می دهيم. پس مردی ســرخ و سفيد رنگ و کبود چشم و زنازاده که پدری 
برای او شناخته نشده بوده پيش آنان آمد که به او قّدار می گفتند و فرد بدبخت و شومی بود. پس 
برای او قراری مشخص کردند. هنگامی که شتر در روز معين خود از نوشيدن آب بازمی گشت، 
سر راه او نشست و او را با شمشير زد، اما شمشير کارگر نشد. سپس ضربه ای ديگر بر او زد و 
او را کشت. آن شتر به پهلو به زمين افتاد و بچه اش فرار کرد تا اينکه به باالی کوه رفت. سه بار 
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به سوی آسمان بانگ برآورد و قوم صالح7 همه در کشتن آن شتر سهيم شدند و گوشت آن را 
ميان خودشان تقسيم کردند و همه آنان اعم از کوچک و بزرگ از گوشت آن خوردند.

هنگامی که حضرت صالح7 جريان را ديد، روی به ســوی آنان کرد و گفت: ای قوم من! 
چه باعث شد که چنين کاری بکنيد؟ آيا پروردگارتان را نافرمانی کرديد؟ پس خداوند متعال به 
حضرت صالح7 وحی فرستاد: قوم تو طغيان و ستم کردند و شتری را که من به عنوان حجت 
بر آنان فرستاده بودم، کشتند. درحالی که او ضرری برای آنان نداشت و بزرگ ترين سود برای آنان 
از آن شتر بود. به آنان بگو: من تا سه روز ديگر عذاب خود را به سوی شما خواهم فرستاد! اگر 
آنان توبه کنند و برگردند، توبه آنان را می پذيرم و عذاب را از آنان بازمی دارم و اگر آنان توبه نکنند 

و بازنگردند، عذاب خودم را در روز سوم می فرستم )کلينی، 1384ش، ج8، ص187، ح213(.

عذاب قوم ثمود

حضرت صالح7 پيش آنان آمد و گفت: ای قوم من! همانا من فرستاده پروردگار به سوی 
شما هستم و آن پروردگار به شما می گويد: اگر توبه کنيد و برگرديد، شما را می بخشم، ولی 
آنان گردنکش تر و خبيث تر شدند و گفتند: ای صالح! اگر از راستگويان هستی، آنچه را به ما 

وعده داده ای بياور!
حضرت صالح7 گفت: ای قوم! فردا که صبح می کنيد صورت شما زرد خواهد شد و روز 
دوم صورت های شما سرخ می شود و روز سوم صورت هايتان سياه خواهد شد. وقتی روز اول صبح 
کردند، صورت هايشان زرد شد. بعضی از آنان به سوی بعضی ديگر رفتند و گفتند: آنچه صالح گفته 

بود رخ داد. گردنکشان گفتند: ما گفته او را نمی شنويم، اگرچه بزرگ و خطرناک باشد.
روز دوم، صورت آنان ســرخ شــد. گروهی از آ نان گفتند: ای قوم! همان شد که صالح به 
شما گفته بود. قوم گفتند: اگر همه ما هم نابود شويم، گفته صالح را گوش نمی کنيم و خدايان 

خود را که پدران ما می پرستيدند، رها نخواهيم کرد و توبه نمی کنيم.
روز ســوم، صبح کردند درحالی که صورت هايشان سياه بود. بعضی به سوی بعضی ديگر 
گفتند: ای قوم! آنچه را حضرت صالح به شما گفته بود، رخ داد. پس گردنکشان گفتند: آنچه را 



فصلنامه فرهنگ زيارت
60

صالح برای ما گفته بوده به سوی ما آمد. نيمه شب شد و جبرئيل به سوی آنان آمد؛ فريادی بر 
سر آنان کشيد که پرده گوش ايشان را دريد و قلب های آنان را شکافت و کبدهايشان متالشی 
شد. يقين کردند که عذاب بر آنان نازل خواهد شد. همه آنان بزرگ و کوچک در چشم به هم 
زدنی مردند. پس برای آن شتر و فرياد شتر، هيچ چيزی باقی نماند، مگر اينکه خداوند آنان را 

نابود کرد. پس روز برآمد، درحالی که همه آنها مرده بودند.
خداوند از آســمان همراه با فرياد، آتش فرستاد و همه آنان را سوزاند )همان، 1384ش، 

ص187، ح214(.

کيفت عذاب قوم ثمود 

صاحب تفسير کبير تسنيم در اين مورد می فرمايد: 
سنت الهی بر هدايت و اتمام حجت با مردم از راه فرستادن پيامبران: استوار است. 

ازاين رو، نپذيرفتن حجت الهی و سرکشــی در برابر آن، عذاب الهی را در پی دارد و 

پس از حتمی شدن عذاب، تنها انبيا و همراهانشان با رحمت ويژۀ الهی نجات می يابند: 

ُمْؤِمننَِي{ )يونس: 103(. خدای 
ْ
ْيَنا ُنْنِج ال

َ
ا َعل َذلَِك َحقًّ

َ
ِيَن آَمُنوا ك

َّ
َنا وَال

َ
}ُثمَّ ُنَنجِّ رُُسل

واال به تناســب هر گناهی، عذابی ويژه دارد؛ مثاًل عذاب رباخوار با ستمگر يا منافق 

متفاوت است. بر اين پايه، عذاب مستکبرانی که خود را بزرگ تر و برتر از ديگران 

انگاشته  و بندگان الهی را کوچک تر از خود می پندارند، فرومايه و خوار شدن است. 

ازاين رو، ثموديان متکبر در روز عذاب که هنگامه نمايان شدن راستی هاست، به عذابی 

خوارکننده و با رسوايی هالک شدند )جوادی آملی، 1395ش، ج39، ص82(.

ســپس می فرمايد: »شــدت قهر و عذاب الهی و ذلت قوم ثمــود را می توان از تعبيرهای 
ْصَبُحوا يِف ِديَارِِهْم َجاثِِمنَي{ )هود: 67(؛ 

َ
أ
َ
گوناگون قرآن کريم در بيان عذابشان دريافت، مانند }ف

»آنان صبحگاهان در ديارشان به صيحه آسمانی و عذاب خوارکننده گرفتار شدند«. )همانجا(
َعَذاُب{ )شــعرا: 158(، زمانی با 

ْ
َخَذُهُم ال

َ
أ
َ
قــرآن کريم گاهی عذاب قوم ثمود را مطلق: }ف

پسوند يا پيشوند يا تعبيرهای گوناگونی ياد می کند که هر يک گويای جهت ويژه و گوشه ای 



شماره37،زمستان1397
61

ُهوِن{ 
ْ
َعَذاِب ال

ْ
َخَذْتُهْم َصاِعَقُة ال

َ
أ
َ
ِلٌم{ )اعراف: 73(، }ف

َ
ُخَذُكْم َعَذاٌب أ

ْ
از عذاب آنهاست: }َفَيأ

ِيَن 
َّ

َخَذِت ال
َ
)فصلت: 17(؛ ... عذاب قوم ثمود با صيحه ای از حضرت جبرئيل7 آغاز شد: }وَأ

ْيَحُة{ )هود: 94(؛ »آن گاه صاعقه و رعدی پديد آمد که بانگ آن، خواری همه يکبار  ُموا الصَّ
َ
َظل

ُهوِن بَِما 
ْ
َعَذاِب ال

ْ
َخَذْتُهْم َصاِعَقُة ال

َ
أ
َ
ُهَدى ف

ْ
َعَم َعَ ال

ْ
اْسَتَحبُّوا ال

َ
ا َثُموُد َفَهَدْيَناُهْم ف مَّ

َ
آشکار شد«؛ }وَأ

ْصَبُحوا 
َ
أ
َ
َخَذْتُهُم الرَّْجَفُة ف

َ
أ
َ
َكنُوا يَْکِســُبوَن{ )فصلت: 17( و پس از آن زمين به لرزه درآمد: }ف

يِف َدارِِهــْم َجاثِِمــنَي{ )اعراف: 78(؛ »که بر اثر اين عذاب همه ثموديان به رود افتادند و هالک 

ْجَِعنَي{ )نمل: 51(، »به گونه ای که 
َ
ْوَمُهْم أ

َ
ْرنَاُهْم َوق نَّا َدمَّ

َ
رِِهْم أ

ْ
ْيَف َكَن َعقَِبُة َمك

َ
اْنُظْر ك

َ
شدند«؛ }ف

ْم َيْغَنْوا فِيَها{، )هود: 95(.
َ
ْن ل

َ
أ
َ
گويی هيچ گاه در آن مکان اقامتی نداشتند«؛ }ك

هر چيزی که از ريشه کنده شود، اثرش به اندازه طول، عرض و عمق آن، در زمين می ماند، 
مثاًل اثر درخت چنار کهن که ريشه اش ساليان دراز در زمين فرو رفته است، پس از کنده شدن، 

گودالی وسيع است؛ ليکن اثر اندک بوته ای کوچک، زود نابود می شود.
بر اين پايه، قوم ثمود که از اقوام ريشه دار تاريخ بودند، می بايست آثارشان مدت ها پس 
ْم َيْغَنْوا فِيَها{ می نماياند که اين قوم سرکش، آنچنان 

َ
ْن ل

َ
أ
َ
از عذاب پايدار می ماند، اما تعبير }ك

ريشه کن شدند که اثری از آنان بر جای نماند؛ گويا هرگز در آن سرزمين نبودند )همانجا(.

نتيجه گيري

قوم ثمود پس از قوم عاد، يکي از تمدن هاي بشــري اســت کــه از زمين هاي هموار، 
قصرهاي مســتحکم و خانه هاي زيبا، کشــتزارها و باغ  هــاي حاصلخيز و همچنين زندگي 
همــراه با رفاه برخوردار بودند. حضرت صالح7 اين قــوم عرب را به دين توحيد، ترک 
بت پرســتي فرا خواند و از آنان خواست در جامعه به عدل و احسان رفتار کنند و در زمين 
گردنکشــي و اسراف ننمايند و ايشــان را به عذاب الهي تهديد کرد. ليکن اين قوم در برابر 
حجت خود و اعجاز او سرکشــي کردند و در نهايت خداوند نيز اين قوم غره به ثروت و 
رفاه را با ذلت و زبوني مشــمول قهر و عذاب خود قرار داد تا عبرتي براي همه تمدن هاي 

مادي و سرکش باشد.
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