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 چکيده

 پیاام  در السالم، علیه «صالح» حضرت ومق این پیامبر. است شده یاد آنها از کریم قرآن در که است طغیانگری و ظالم اقوام از یکی «ثمود» قوم
 هاای تالش هرچند است، داده قرار خویش سرلوحة را «معاد و نبوت توحید،» اصل سه به توجه ،پیشین پیامبران تمامی همانند خویش تبلیغی
 و الهای  پیاامبران  کلای  اهادا   باودن  برجساته  نوشتار، این در. است شده مواجه قوم این عذاب و انکار نهایت در و مخالفت با الهی پیامبر این

 همیشاگی  و مشاتر   سانت  بیاان  و ماردم،  ایمان میزان در اصل سه این اولویت و اهمیت بیان رسالت، امر در متغیر و ثابت عناصر بازشناسی
 بررسای  از که باشدمی مواردی از بینند،می خطر در را خود نفسانی هواهای و امیال که مردم از ایدسته توسط الهی انبیاء با عناد و گریزیحق
 .است بوده نظر مدّ ثمود قوم به مربوط آیات

 .معاد نبوت، توحید، ثمود، قرآن،: واژگان کليدي
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Abstract 

The people "Thamud" are one of the cruel and rebellious cousin who is mentioned in the Holy Qur'an. 

The people Prophet "Holy Saleh" peace be upon him in his advertising message, like all previous 

prophets, according to the three principles of "Tawhid, Prophethood and the Resurrection" in his model, 

although efforts the divine messenger has faced oppose and ultimately deny and torment these people. In 

this article, outstanding of the overall objectives of the holy prophets and the recognition fixed and 

variable elements in the mission, expression the three levels of priority in faith, And a common traditions 

and enduring expression of the divine prophets defiance by the hands of people who are at risk of seeing 

their carnal desires climates are the cases that have considered the verses related to Thamud.   
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 مقدمه

توحیاد و نباوت و   »دریچة آغازین ورود به قلعة حصین اسالم، قبول اصول اعتقادات و باورهای ناب دینی است که در قالب سه اصل 

ها و الگوهای متفاوت و تاثیرگذاری ، در متن مقدس قرآن به آنها اشاره شده است. استناد آیات قرآنی بر این سه اصل، با روش«معاد

باشاد، در  های اصلی معرفتی خود اکمال و اتام مای   مایهعال همراه بوده است، به عبارتی دین اسالم نه تنها در بناز سوی خداوند مت

ای و تطبیقی قرآن در توان به روش مقایسهها میشیوة بیان و تفهیم مطالب نیز از یکتایی خاصی برخوردار است. از جملة این شیوه

در محورهای سه گانه فوق اشاره کرد. قرآن کریم با استناد به آیاتی که محتوای آنهاا اشااره    های خودتحلیل و اثبات برخی از گزاره

هاای تبلیغای   کناد کاه اوب بخشای از بایساته    به داستان پیامبران و اقوام پیشین و از جمله قوم ثمود دارد، بر این نکته تصریح مای 

شمول و ثابت در سنت الهی اسات  و نیز این عناصر، از عناصر جهان است« توحید، نبوت، معاد»پیامبران الهی معطو  به سه عنصر 

 که با تغییر در زمان و مکان مشمول تغییر و تحول نخواهند شد.

را، تقویات  « ثماود »های قبل و اقوام گذشته مانند قوم شاید بتوان یکی دیگر از اهدا  اشارات تطبیقی قرآن در اصول مذبور به امت

هاای  اهلل علیه و آله در مقابل آزار و ایذاء مشرکان و کافران دانست، تا بدین وسیله سانت دیگاری از سانت    روحی پیامبر اکرم صلی

 بینند آشکار گردد.ها و تمایالت خود میای که حق را در مقابل خواستگریزی عدهستیزی و حقالهی که عبارت است از حق

 

 «ثمود»شناسي واژه ـ مفهوم1
نویسان عربی در این باره سخنی به صاراحت  ؛ اتفاق نظر وجود ندارد. فرهنگ«ثمود»ربی یا دخیل بودن واژة در معنای لغوی و نیز ع

تواناد دلیال عربای باودن     ذیل ریشة یاد شده ا هر چند بدون اشاره به ارتباط معنایی آن دو ا مای   « ثمود»اند؛ اما آوردن واژه نگفته

مایاه کاه در پای    ادة مزبور فقط گزارشی از واژگان و کاربردهایی چون ثمد: )آب اند  بای ثمود از دیدگاه آنان باشد؛ زیرا آنها ذیل م

ق، 9041اناد )فراهیادی،   شود(، ثمدالماء: )آب اند  شد(، ثمد: )سرمه کشید( و إثمد: )سرمه، سنگ سرمه( آوردهبارندگی جمع می

 (.783، ص9ق، ج9040؛ ابن فارس، 04ص

؛ 969، ص 90هاا( )رازی، بای تاا، ج     950و پژوهشگران با پذیرش دیدگاه ابو عمرو بن عالء )م. براساس این معانی برخی مفسّران 

اند میان معنای لغوی و اوضاا  جغرافیاایی زیساتگاه ثماود از     ( در کتاب تفسیرش، تالش کرده950، ص 7ق، ج 9000ابن جوزی، 

هاای  آبای و گااه صاخره   اساس دیدگاه ابوعمرو که وجاود کام  یك سو و سبب نامگذاری آنها به این نام از سوی دیگر پیوند دهند. بر

ای در سرزمین ثمود سبب این نامگذاری تلقی شده، ثمود به معناای مردماانی اسات کاه در چناین سارزمینی       سنگی سیاه و سرمه

د. )راغب اصفهانی، دانبه اصحاب الحجر می« ثمود»های پیرامون این سرزمین را سبب نامگذاری اند. راغب اصفهانی، سنگزیستهمی

آب باودن  ( در مقابل، شاماری از مفساران پیوناد معناایی میاان ثماود و کام       36، ص 90ق، ج 9095؛ آلوسی، 004ق، ص9090

هااا، ( چناان کاه وجاود باا     36، ص 90ق، ج 9004؛ بغاوی، 81، ص 0ق، ج 9043تابناد، )زمخشااری، سارزمین آناان را بار نمای    

آب بودن آنجا  و پیوناد یااد شاده ساازگار نیسات      سرزمین و حاصلخیز بودن آن هم با کمهای انبوه در آن ساران و نخلستانچشمه

 سوره شعراء(.908و 903، ذیل آیات 745، ص 95؛ ج 9533، ص 1)مکارم شیرازی، ج 

 از سوی دیگر فقدان گزارش دربارة معنای لغوی ثمود و به کار نرفتن آن جز به صورت ناام یاك قاوم، دخیال باودن آن را محتمال      

( چنان که اغلب، بدون اشاره باه  735، ص 0ق، ج 9090؛ حسینی زبیدی ،906ا   905، ص 0ق، ج 9090سازد، )ابن منظور، می

بن نوح و نیای بازر   بن سام)عاثر، عابد(بن ارم« ثمودبن کاثر»ریشة عربی یا دخیل بودن ثمود، آن را نام یکی از نوادگان نوح یعنی 

(. و سارانجام باه سابب ایان     937، ص 0ج ق،9004؛ بغاوی،  07؛ ص 019، ص 0ش، ج 9730اناد )طبرسای،  قوم ثماود دانساته  

 (.936ق، ص 9090اند )راغب اصفهانی،پژوهان قرآنی هر دو دیدگاه مزبور را در بوتة تردید نهادهها، گروهی از واژهچالش
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ق.( آن را  703رد. برخای چاون ابوحااتم )م.   شناسان اخاتال  وجاود دا  در خصوص دخیل یا وابسته بودن این واژه نیز در بین لغت

ق.( با رد این دیدگاه، آن را عربای، صافت مشابهه بار      778ق.( و نحّاس )م.  774دخیل )غیر عربی( و کسانی چون سجستانی )م. 

ص  تاا، ؛ طوسای ، بای  950، ص 3ش، ج 9760؛ قرطبای، 961اند. )ابن قتیبه، بی تا، ص دانسته« ث ا م ا د »وزن فعول و از ریشة 

 (.990، ص 91ق، ج 9095( آلوسی عربی بودن آن را دیدگاه غالب دانسته است. )آلوسی،966

قاوم  »( دوباار نیاز باا عناوان     90؛ ق: 93، 97؛ فصلت: 15، 68؛ هود: 37بار در قرآن آمده است. )برای نمونه: اعرا :  06واژة ثمود 

« ابولاین « »پیشینیان»( به اعتقاد شماری از مفسران، عنوان 84؛ حجر:81از آنان یاد شده است. )هود: « اصحاب الحجر»و « صالح

تاا،  ؛ طوسی، بای 6، ص 93ق، ج 9090سوره مرسالت به قوم ثمود اشاره دارد )طبری، 96سوره انبیا و  5 مانند آیة در برخی آیات،

ثمود به عنوان یکی از  (. البته یاد کرد079، ص 94؛ ج 30، ص 3ش، ج 9730؛ طبرسی،003ا   006، ص 94؛ ج 950، ص 8ج 

شود. این معنا مؤید روایی نیاز دارد؛ براسااس روایتای از    به روشنی دریافت می اسراء،سورة  51مصادیق اقوام نخستین، از سیاق آیه 

 ترین فرد پیشینیان خوانده شده است. این روایات ذیال  یعنی شقی« اشقی األولین»رسول خدا )ص( کشندة ناقة صالح علیه السالم، 

؛ 739، ص 94ش، ج 9730؛ طبرسی،14، ص 0ق، ج 9043شمس، مورد توجه مفسران قرار گرفته است )زمخشری، سورة 90آیة 

 (.38، ص 04ش، ج 9760قرطبی،

 

 ـ اشارات قرآن به داستان قوم ثمود6

تان قوم ثماود نیاز کاه    در متن مقدس قرآن کریم، داستان اقوام گذشته و سرگذشت آنان به کرات ذکر شده است. در این میان داس

پذیری از وبیت الهی به واسطه ارسال رسولش، کفر و طغیان را برگزیدند از جمله این موارد تکرار است، اگر چاه  در اطاعت و فرمان

یتی های تبلیغی و تربکه این چندباره گوئی، صرفا برای تکرار و تنو  بیانی نیست، بلکه قرآن کریم متناسب با اهدا  هدایتی و شیوه

شناسای،  های مختلف معرفتای باه آن پرداختاه اسات. خداشناسای، راهنماشناسای، فرجاام       خود با رویکردهای گوناگون و در حوزه

هاا و مفااهیم مرباوط باه     ای هستند که از سرگذشت و نام ثمود برای بیان آموزههای عمدهشناسی تبلیغ حوزهشناسی و روشانسان

 آنها استفاده شده است:

 

 توحيد ـ اصل1ـ6

های کالمی ا تفسایری، هاد      اصل توحید به عنوان یکی از اصول اصلی و بنیادین ارسال رسوبن الهی و حتی در برخی از دیدگاه 

؛ آیاات ناورانی کاالم    «توحید»ی اصلی تبلیغی انبیاء الهی دانسته شده است. در ذکر داستان قوم ثمود در قرآن و پرداخت به مسئله

 ه این موضو  اشاره دارند:الهی در ابعاد زیر ب

خواند که های قرآن را دارای حقیقت و پیام واحدی می: آیات آغازین سوره هود، آموزهـ وحدت در محتواي دعوت توحيدي1ـ1ـ6

پرساتی باه عناوان اصالی و     در قالب شش آموزة اصلی خالصه شده و آیات دیگر به نوعی شرح و بسط آنها هستند؛ دعوت به یگاناه 

ن آموزه و در پی آن دعوت به استغفار از گناه، توبه و بازگشت به درگاه الهی، وعدة عذاب کافران، نجات و پااداش مؤمناان   تریاساسی

(. در آیاات دیگاری از قارآن کاریم، افازون بار       0 -9اند )هاود:  های اصلی قرآنو سرانجام، بازگشت نهایی همگان به سوی خدا پیام

هایی متفااوت از شارح و بساط    های گوناگون، نمونهبه توحید و وحدت محتوایی آن در دوره ترسیم پیوستگی و سیر تاریخی دعوت

 944تاا  05، ذیل آیاات  975، ص 94ق، ج 9093اند )طباطبائی،های شش گانه مزبور و تصویر عینی و تاریخی آن ارائه شدهآموزه

های اصلی سرگذشت آنها، آغاز و انجام آن باه شاکل کلای،    سوره هود(، بر این اساس در آیات مربوط به قوم ثمود، با اشاره به بخش

 گزارش شده است. 
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: در پرداختن به گزارش قرآن از واکنش به دعوت توحیدی ـ گزارش واکنش انسان نسبت به دعوت توحيدي در طول تاریخ6ـ1ـ6

ساازی  ا وی و سوگند او مبنی بار گماراه  های دشمنی شیطان بانبیاء، در سوره اعرا  پس از گزارش آفرینش انسان و اشاره به زمینه

پرستی و نافرمانی از شیطان سخن گفته شده است. در ادامه با روایت رانده شدن آدم آدمیان، از هدایت الهی و دعوت انسان به یگانه

الهی یاد شده  و حوا از بهشت در پی فریب شیطان و سرگذشت بسیاری از پیامبران و اقوام گذشته، چگونگی برخورد انسان با دعوت

های مختلف تاریخی، ایمان اقلیت و انکار اکثریت و پیامد رفتار هار یاك از دو گاروه در دنیاا و آخارت ترسایم شاده اسات         در دوره

(، بر این اساس، در آیات مربوط به قوم ثمود پس از گزارش 74ا   99، ذیل آیات سوره اعرا : 3ا   6، ص 8ق، ج 9093)طباطبائی،

پرستی، رویارویی اشرا  خود برتربین و کافر قوم با مؤمنان مستضعف، گفت و گوی آنان بر سار رساالت حضارت    دعوت آنان به خدا

صالح علیه السالم، تأکید مؤمنان بر ایمان خویش به ایشان، اظهار کفر کافران و نابودی آنها در پی کشتن ناقه و سرکشی پاس از آن  

اناد، پیادایش دو دساتگی    نها مربوط به دورة میانی دعوت حضرت صالح علیه السالمروایت شده است. در این آیات که ظاهرا اغلب آ

 (.38تا 37تر شده است )اعرا :میان قوم ثمود در پی ایمان گروهی از آنان و درگیری آنها با یکدیگر برجسته

های توحیدی مطارح شاده در   گر زمینه: بیان توحید در ربوبیت و پاسخ به پنداری ناروا در این باره از دیـ توحيد در ربوبيت3ـ1ـ6

کارد. برخای   دهند که یکی از مسلمانان در راه خادا انفااق مای   های تفسیری نشان میداستان قوم ثمود است. ظاهر آیات و گزارش

ضمن سرزنش و ترساندن وی از تمام شدن دارایی و دچار شدنش به فقر، گفتند که در صورت خاودداری از انفااق، گنااه وی را باه     

نیاازی  گیرند. قرآن چنین پنداری را نادرست خوانده و در بیان توحید ربوبی، تدبیر همة امور آفریدگان از جمله فقار و بای  ردن میگ

.(. در 05، 06، ص 91ق، ج 9093دهد )طباطباایی، افراد و عذاب و هالکت اقوام گوناگونی مانند عاد و ثمود را به خداوند نسبت می

و انّه اهلك عادا ابولای   و  »ئیات داستان، فقط هالکت همه کافران ثمود به خداوند نسبت داده شده است: اینجا بدون اشاره به جز

را « عاد نخساتین »و آیا به انسان نرسیده است که در کتب انبیاى پیشین آمده( که خداوند قوم »)(؛ 59و54)نجم :« ثمودا فما ابقی

 (59ى از آنان را باقى نگذارد! )را، و کس« ثمود»( و همچنین قوم 54هال  کرد )

شود، از دیگار  از آن یاد می« عزیز»نیازی مطلق خداوند که با عنوان ناپذیری و بی: وصف شکستـ صفت عزیز بودن خداوند4ـ1ـ6

(. در آیاتی از قارآن کاریم، حضارت    93، 6، ص 90ق،ج 9093محورهای توحیدی بیان شده در داستان قوم ثمود است )طباطبائی،

اسارائیل  نیاز خواندن خدا از ایمان همه ساکنان روی زمین، و اشاره به سرگذشت اقوامی مانند ثمود، به بنیعلیه السالم با بی موسی

کند، در این آیاات بادون   دهد که در صورت کفر ورزیدن، خداوند آنان را نیز نابود کرده، اقوام دیگری را جایگزین آنان میهشدار می

انه، به محورهای مشتر  دعوت، استدبل و پاسخ پیامبران و برخوردهای یکسان اقوام کافر با آناان و فرجاام   پرداختن به شرح جداگ

اسارائیل(  کشاند: و موساى )باه بناى    سوره ابراهیم این گفتگو را این چنین به ترسیم می98تا  8آیات  همانند آنها اشاره شده است،

( 8« )نیاز و شایسته ستایش اسات! رسد چرا که( خداوند، بىد، )به خدا زیانى نمىاگر شما و همه مردم روى زمین کافر شوی»گفت: 

ها که جاز  و آنها که پس از ایشان بودند همان« ثمود»و « عاد»و « قوم نوح»آیا خبر کسانى که پیش از شما بودند، به شما نرسید؟! 

د، ولى آنها )از روى تعجّب و استهزا( دست بر دهاان گرفتناد و   خداوند از آنان آگاه نیست پیامبرانشان دبیل روشن براى آنان آوردن

( 1« )خوانیاد، شاكّ و تردیاد داریام!    اید، کافریم! و نسبت به آنچه ما را به سوى آن مىما به آنچه شما به آن فرستاده شده»گفتند: 

 « آیا در خدا شكّ است؟!........ »رسوبن آنها گفتند: 

های مشارکان از  : در بسیاری از آیات قرآن، به این مسئله اشاره شده است که درخواستقتراحيـ نفي درخواست معجزات ا5ـ1ـ6

تاوان باه درخواسات    جوئی آنان هماواره ماردود گردیاده اسات. از آن جملاه مای      پیامبران الهی به دلیل علم خداوند بر انکار و بهانه

 علیه و آله معجزات درخواستی آنان مانند جاری سااختن چشامه   گفتند: چنان که پیامبر صلی اهللمشرکان قریش اشاره کرد که می

( خداوند این درخواست را نپذیرفته، در بیان سبب آن از اقوام پیشین و به طور مشاخ   17تا  14آورند ) اسراء:را بیاورد، ایمان می

عذاب استیصال نابود شادند و از آنجاا کاه    کند که به رغم دیدن معجزات درخواستی، آنها را تکذیب و در پی آن با قوم ثمود یاد می

دهاد  خواهد قریش را نابود سازد، به معجزات درخواستی آناان پاساخ مثبات نمای    معجزات برای بیم دادن مردم است و خداوند نمی
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 (. در داستان قوم ثمود، فقط از دادن ماده شتر به ثمود، وصاف آن باه عناوان آیتای    976ا   970، ص 97ق، ج 9093)طباطبائی، 

وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآیاتِ إِبَّ أَنْ کَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَ آتَیْناا ثَمواودَ   »روشن و ستم ثمود به خویشتن در پی تکذیب آن یاد شده است: 

چیاز ماانع ماا نباود کاه ایان معجازات )درخواساتى          های  » (؛ 51اسراء: « ) النَّاقَةَ موبْصِرَةً فَظَلَمووا بِها وَ ما نُرْسِلُ بِالْآیاتِ إِبَّ تَخْویفاً

ها را داشتند، و با ایشان هماهنگ بودند(، آن را تکذیب کردند )از جویان( را بفرستیم جز اینکه پیشینیان )که همین درخواستبهانه

شتند(. ما معجازات را فقاط باراى    اى( که روشنگر بود اما بر آن ستم کردند )و ناقه را کجمله،( ما به )قوم( ثمود، ناقه دادیم )معجزه

 «.فرستیمبیم دادن )و اتمام حجت( مى

: در بیان این محور از محورهای توحیدی، در سوره عنکبوت با اشاره به تالش مشرکان مکه هاـ آزمایشي براي ایمان انسان2ـ1ـ6

در تحقق آن ناکافی دانسته شاده اسات و از سانت     برای جلوگیری از ایمان و نیز ارتداد برخی از مسلمانان، ابراز زبانی ایمان به خدا

های این راه برای آشکار کردن میزان صداقت آنان سخن گفته شده است دیرین خداوند مبنی بر آزمایش عملی ایمان افراد با سختی

قوام گذشاته  سوره عنکبوت( در ادامه با اشاره به سرگذشت شماری از ا 97ا0، ذیل آیات 11ا 18، ص 96ق، ج 9093)طباطبایی،

شود. بر این اساس برخای اقاوام همگای در آزماون الهای      مانند ثمود، پیشینة این آزمون و کارنامة گذشتگان در این باره ترسیم می

ای سربلند از آزمون بیرون آمده، نجاات یافتناد و دساته دیگار ماردود و هاال        مردود و هال  و برخی دیگر دو گروه شدند؛ دسته

را نیز )هال  « ثمود»و « عاد»ما طایفه »اول و نابودشدگان جمعی هستند:  (، که ظاهرا قوم ثمود از دستة73-90گشتند )عنکبوت:

کردیم(، و مساکن )ویران شده( آنان براى شما آشکار است شیطان اعمالشان را براى آنان آراسته بود، از این رو آنان را از راه )خادا(  

اختن به نقش شیطان در جلوگیری از ایمان ثمود و زیبا جلوه دادن کارهای زشت در نظر آنها پرد« بازداشت در حالى که بینا بودند.

 (.78رو و زمینة آزمون الهی آنان باشد )عنکبوت:تواند اشاره به موانع پیشمی

  ـ نبوت یا راهنماشناسي6ـ6

رهنماشناسی است که درشماری از آیاات قارآن    یا« نبوت»یکی دیگر از محورهای یادکرد قوم ثمود در قرآن کریم، اشاره به مسئله 

 بندی است:خورد. در محوریت این موضو ، آیات در دو دسته کلی قابل دستهبه چشم می

 الف ا دسته اول: آیاتی که در آن به روش برخوردی معاندان با پیامبران الهی اشاره دارد؛ 

 کنندگان و معاندان اشاره دارد؛  با تکذیبهای تبلیغی انبیا یاتی که در آن به گزارهٱب ا دسته دوم: 

های مختلف مشرکان در تکذیب پیامبر اکرم صلی اهلل علیه گزارش شیوه ـ دسته اول؛ روش برخوردي معاندان با پيامبران:1ـ6ـ6 

ی دیگر از آیاات  وآله و دلداری دادن به آن حضرت با اشاره به تکذیب همة پیامبران گذشته از سوی کافران قوم، رویکرد اصلی شمار

ها و باا چناد و چاونی متفااوت صاورت      ها، زمانبا محور توحیدی است. یاد کرد داستان ثمود در قرآن، با این جهت که در موقعیت

 گیرد:گرفته است، در مباحث مربوط به نبوت جای می

شایوة رایات تبهکااران و برخای      ا سنت تکذیب انبیا: در سورة حجر پس از گزارش استهزای پیامبران پیشاین باه عناوان   9ا9ا0ا0

گرداناان از  ، روی«اصحاب الحجار »این سوره از ثمود با عنوان،  80تا 84شود. در آیاتمصادیق تاریخی آن اشاره و انذار و تبشیر می

ثماود باا    ها و ناابودی ها برای مصون ماندن از خطرهای گوناگون، ناکارآمدی کامل این خانهسازی آنان در دل کوهمعجزة الهی، خانه

( 84وَ لَقَدْ کَذَّبَ أَصْحابو الْحِجْرِ الْمورْسَالینَ ) ( »986ا   939، ص 90ق،ج 9093طباطبائی، « ) یك خروش آسمانی یاد شده است(

 ( فَما أَغْنى87هومو الصَّیْحَةُ موصْبِحینَ )( فَأَخَذَت80ْ( وَ کانُوا یَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بویووتاً آمِنینَ )89وَ آتَیْناهومْ آیاتِنا فَکانُوا عَنْها موعْرِضینَ )

( ما آیات خود را به آنان دادیم ولى آنها 84]قوم ثمود[ پیامبران را تکذیب کردند! )« اصحاب حجر»؛ و («80عَنْهومْ ما کانُوا یَکْسِبوونَ)

رانجام صیحه )مرگبار(، صبحگاهان آناان را فارا   ( امّا س80تراشیدند. )ها مىهاى امن در دل کوه( آنها خانه89از آن روى گرداندند! )

 («80( و آنچه را به دست آورده بودند، آنها را از عذاب الهى نجات نداد! )87گرفت )

ا غرور، علت اصلی تکذیب انبیا: نسبت جادوگری و دروغگویی به پیاامبر صالی اهلل علیاه و آلاه از ساوی مشارکان، اباراز        0ا9ا0ا0

ساابقه خوانادن چناین دعاوتی و توصایه یکادیگر باه مقاومات         پرستی و نفی چندگانه پرساتی، بای  گانهشگفتی آنان از دعوت به ی
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صلی اهلل علیه وآلاه ریشاة    آلود، سبب دیگری برای آزار به آن حضرت بود. خداوند برای دلداری پیامبرسرسختانه بر سر آیین شر 

خواند و اینکه اگر آنان نیاز همانناد اقاوام گذشاته     این برخوردها را نه کوتاهی قرآن در بیان معار  بلکه خود برتربینی دشمنان می

که در پی  اندهای تشکّل یافته پیشین همانند شدهکنند. در ادامه، مشرکان به گروهعذاب الهی را ببینند به حقانیت قرآن اعترا  می

وَ ثَموودو وَ قَاوْمو لُاوطو وَ أَصْاحابو الْأَیْکَاةِ     »شوند: دشمنی با پیامبران خویش نابود شدند. اینان نیز تنها با یك خروش آسمانی نابود می

و »(؛95-97)ص:« صَیْحَةً واحِدَةً ما لَها مِانْ فَاواق   (وَ ما یَنْظُرُ هؤُبءِ إِبَّ 90( إِنْ کُلٌّ إِبَّ کَذَّبَ الرُّسولَ فَحَقَّ عِقابِ )97أُولئِكَ الْأَحْزابو )

( هار یاك )از ایان    97[، اینها احزابى بودند )که به تکذیب پیامبران برخاستند(! ))نیز( قوم ثمود و لوط و اصحاب األیکه ]قوم شعیب

ن اعمالشان( جاز یاك صایحه آسامانى را     ( اینها )با ای90ها( رسوبن را تکذیب کردند، و عذاب الهى درباره آنان تحقق یافت! )گروه

 («95سازد(! )کشند که هی  مهلت و بازگشتى براى آن وجود ندارد )و همگى را نابود مىانتظار نمى

ا ارادة الهی بر ارادی بودن ایمان: حرص شدید پیامبراکرم صلی اهلل علیه وآله ، به ایمان آوردن مشرکان و در نتیجه انادوه  7ا9ا0ا0

ی ایمان نیاوردن آنان، زمینه دیگری برای دلداری دادن خداوند به آن حضرت با اشاره به سرگذشات اقاوام گذشاته،    شدید وی در پ

(، بار  050ا    001، ص 95ق، ج 9093روند )طباطباائی، مانند ثمود است و اینکه مشرکان قریش نیز همان راه اقوام پیشین را می

تواند با فرستادن آیتی مقهور کننده، همة آنان را به تسلیم وادارد؛ ولی ارادة الهای  میفرماید: که اگر اراده کند این اساس خداوند می

بر آن نیست که مردم به هر شکل گرچه از سر اجبار ایماان بیاورناد. در اداماه از ایماان نیااوردن بیشاتر مشارکان و عاذاب الهای          

وردن و نابودی اکثریت آنان را باه اجماال از آغااز تاا پایاان      کنندگان خبر داده، سرگذشت کامل اقوامی چون ثمود، ایمان نیاتکذیب

(. براساس آیات مربوط به قوم ثمود، حضرت صالح علیه السالم، از یاك ساو آناان را باه تقاوای      958 -909کند ) شعراء:گزارش می

و از سوی دیگر درباارة ناکارآمادی    خواندروی نکردن از مسرفان فسادانگیز دعوت و خود را رسولی امین میالهی، پیروی از او، دنباله

دادناد؛ اماا در   رسانی به ناقه و دچار آمدن به عذاب الهی هشدار میهای آنان در برابر عذاب خداوند، پرهیز از آسیبامکانات و دارایی

   شدند.  خرد و بشری مانند خود خوانده و سرانجام در پایان موعد مقرر هالمقابل، بیشتر قوم ثمود وی را جادو شده، بی

هاای ناموجّاه   ا عداوت تبهکاران با انبیا: در بازپرداخت این موضو ، آیات سورة فرقان پس از گزارش درخواست و استدبل0ا9ا0ا0

مشرکان در مواجهه با پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله و دلگیری آن حضرت، برای دلاداری وی، از دشامن داشاتن هماة انبیاا خبار       

کناد )فرقاان   اوند در پاسخ هر مثل و تنظیر آنان در طرح حقایق تحریف شده، حق و بهترین تفسیر را بیاان مای  دهد و اینکه خدمی

هایی آورده شاد؛ ولای آنهاا در    شود که برای هدایت و روشنگری آنان نیز مثل(. در ادامه از اقوامی مانند عاد و ثمود یاد می77تا79:

وَ عاداً وَ »سوره فرقان( 71و78، ذیل آیات 046ا   045، ص 95ق، ج 9093)طباطبائی،  پی نپذیرفتن آن با عذاب الهی نابود شدند

و عااد و ثماود و اصاحاب    »؛ (« 71( وَ کاُلًّ ضَرَبْنا لَهو الْأَمْثاالَ وَ کُاالًّ تَبَّرْناا تَتْبیاراً )    78ثَموودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَیْنَ ذلِكَ کَثیراً )

[ را به سختى نابود کردیم ها زدیم و هر یك ]از آنان[و براى هر کدام مثلبسیارى را در میان آنان ]نابود ساختیمهاى و نسل« رسّ»

 «.ها زدیم و )چون سودى نداد،( همگى را نابود کردیم!و براى هر یك از آنها مثل

 علیه وآلاه و مسالمانان و اخاراج آنهاا از خاناه و      ا تکذیب انبیا از سوی اقوام گذشته: در پی آزاد و اذیت پیامبر صلی اهلل  5ا9ا0ا0

ها، برای دلاداری و تقویات روحیاة پیاامبر     کاشانة خویش، خداوند ضمن تأکید بر دفا  خود از مؤمنان و دادن اذن جهاد به مسلمان

ه نابودی آنان باا عاذاب الهای    صلی اهلل علیه وآله و مؤمنان، از تکذیب پیامبران پیشین به وسیله اقوامی مانند عاد و ثمود و در نتیج

شوند که با گشات و  ( در ادامه، مشرکان ترغیب می00)حت:« وَ إِنْ یوکَذِّبوو َ فَقَدْ کَذَّبَتْ قَبْلَهومْ قَوْمو نُوح  وَ عادٌ وَ ثَموودو»کند: اشاره می

 ندرز گیرند.  های برجای مانده از اقوام نابود شده از آن پند و اگذار در روی زمین و مشاهده ویرانه

: در شماری دیگر از آیات قرآن، سرگذشات اقاوامی مانناد ثماود باه عناوان داساتانی        هاي تبليغي انبياـ دسته دوم ؛ گزاره6ـ6ـ6

های گوناگون مورد استناد و اشاره پیامبران الهی قرار گرفته اسات. تکاذیب آیاات الهای،     انگیز با هد  هشدار و انذار در زمینهعبرت

نجه و کشتن پیامبران و مؤمنان، اثبات صادق بودن وعده خداوند درباره عذاب قیامت، اتماام حجات باا کاافران و بیاان      اقدام به شک
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توان با توجه به هد  از یادکرد ثماود در آنهاا،   اند. این آیات را میهای یاد شدهپیامد ناگوار طغیانگری و فسادانگیزی از جمله زمینه

 یغ انبیا دانست.شناسی تبلمربوط به حوزة روش

ا انذار در مورد قتل انبیاء و شکنجه مومنان: در پی تصمیم فرعونیان برای کشتن حضارت موسای علیاه الساالم ، ماؤمن      9ا0ا0ا0

های خویش با اشاره به نابودی اقوامی مانند فرعون تالش کرد تا با سخنان خود آنان را از این کار بر حذر دارد. وی در ضمن گفتهآل

وَ قالَ الَّذی آمَنَ یا قَاوْمِ إِنِّای أَخاا و    »ود در پی تکذیب پیامبران خویش، دربارة دچار شدن به چنین سرنوشتی هشدار داد: عاد و ثم

و »(؛ 79و74)غاافر: «  ظُلْمااً لِلْعِباادِ   ( مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوح  وَ عادو وَ ثَموودَ وَ الَّذینَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ مَا اللَّهو یوریدو74عَلَیْکُمْ مِثْلَ یَوْمِ الْأَحْزابِ )

[ بیمنااکم. مانناد ]وضاع و[    هاى ]پیشاین [ مانند روز ]دیگر[ گروهکسى که ایمان آوره بود، گفت: اى قوم من، من بر شما ]از روزى

 «خواهدحال قوم نوح و عاد و ثمود و کسانى که پس از آنان بودند. و خداوند در حقّ بندگان ستم نمى

های مشرکان مکه روبه رو بودند، سوره بروج ناازل شاد و باا    ها و آزار و اذیتکه مسلمانان صدر اسالم با شدیدترین شکنجههنگامی 

گزارش داستان اصحاب اخدود و تصویر یکی از شدیدترین برخوردهای صورت گرفته با مؤمنان در طول تاریخ )سوزندان در گاودالی  

گر است؛ عذابی کاه همانناد عاذاب فرعونیاان و ثماود در مقایساه باا        تظار همه کافران شکنجهاز آتش(، از عذابی خبر داد که در ان

گر و دلداری به همه مؤمناان  های کافران بسیار شدیدتر است. اشاره به نابودی فرعون و ثمود برای انذار همه کافران شکنجهشکنجه

آیاا خبار لشاکرها باه تاو رسایده اسات.که        »(؛ 98و93)بروج :« وْنَ وَ ثَموودَ(؛ فِرْع93َهَلْ أَتا َ حَدیثُ الْجونُودِ )»شکنجه شده است: 

 «.( فرعون و ثمود باشند)همان

سورة توبه نیز دربارة پیامد توطئة قتل پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آلاه هشادار داده شاده اسات. وقتای توطئاة        34و  61در آیات 

یه و آله در بازگشت از جنگ تبو  و سخنان کفرآمیز آنان آشکار شد، منافقان گفتناد  نافرجام منافقان برای ترور پیامبر صلی اهلل عل

که قصد شوخی و بازی داشتند. خداوند این کار آنان را استهزای خدا، پیامبر صلی اهلل علیه و آله و آیات الهی خوانده و با تشبیه آنها 

؛ با تأکید بر اینکه آنان به رغم ثروت، قدرت و جمعیت بیشاتر نسابت باه    به کافرانی مانند قوم ثمود درباره پیامد کارشان هشدار داد

کَالَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ کانُوا أَشَدَّ مِانْکُمْ قُاوَّةً وَ أَکْثَارَ أَمْاوابً وَ أَوْبداً     »شما، در پی تکذیب آیات و پیامبران الهی با عذاب خدا نابود شدند: 

تْ أَعْماالُهومْ فِای   تَمْتَعْتُمْ بِخَالقِکُمْ کَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ بِخاَلقِهِمْ وَ خُضْتُمْ کَالَّذی خاضُوا أُولئِكَ حَبِطَفَاسْتَمْتَعووا بِخاَلقِهِمْ فَاسْ

وْمِ نُوح  وَ عادو وَ ثَموودَ وَ قَوْمِ إِبْاراهیمَ وَ أَصْاحابِ مَادْیَنَ وَ    (أَ لَمْ یَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ ق61َالدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ هومو الْخاسِرُونَ )

مانناد پیشاینیانتان کاه توانمنادتر و     »؛ («34 )الْموؤْتَفِکاتِ أَتَتْهومْ روسولُهومْ بِالْبَیِّناتِ فَما کانَ اللَّهو لِیَظْلِمَهومْ وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهومْ یَظْلِموونَ

مناد شادید، چناان کاه     مند شدند، که شما نیز از بهره خویش بهرهر فرزندتر از شما بودند. آرى از نصیب خویش بهرهثروتمندتر و پ

[ فرو رفتید. اینان اعمالشان در دنیا و آخارت  [ فرو رفتند، در ]باطلمند شدند. و همانند کسانى که در ]باطلپیشینیانتان نیز از بهره

و « ثماود »و « عااد »و « قاوم ناوح  »نکارند. آیا خبر کسانى که پیش از آنها بودند، به آنان نرسیده اسات؟!  بر باد رفت و اینانند که زیا

]قوم لوط[ پیامبرانشان دبیل روشن براى آنان آوردناد،  « شهرهاى زیر و رو شده»[ و ]قوم شعیب« اصحاب مدین»و « قوم ابراهیم»

 «کردند.خودشان بر خویشتن ستم مى)ولى نپذیرفتند( خداوند به آنها ستم نکرد، امّا 

سورة نمل نیز با این رویکرد به گزارش اجمالی داستان ثمود پرداخته شده است؛ با این تفاوت که در اغلب آیاات   57تا  05در آیات 

یت شاده اسات.   این سوره، اقدامات کافران قوم در مقابله با حضرت صالح علیه السالم در قالب خنثی سازی آنها و نابودی کافران روا

قسمت شدن قوم به دو گروه متخاصم مؤمن و کافر، نسبت بدشگونی به صالح علیه السالم و مؤمنان، هم پیمانی تبهکاران قوم بارای  

اطالعی از آن، خنثی شدن دسیسه کافران، ناابودی هماه آناان، نجاات مؤمناان و      کشتن شبانه صالح علیه السالم و سپس اظهار بی

اند. این گونه پرداخت از داستان ثمود، در کنار آیات تبشایری، عمادتا   های اصلی آیاتی ثمود از سکنه، درونمایههاخالی ماندن خانه

 (.730، ص 95ق،ج 9093دهد )طباطبائی، صبغة انذاری دارد و درباره برخورد با انبیا و دسیسه بر ضدّ آنان هشدار می

شعیب علیهما السالم، هر یك در جریان دعوت توحیدی و نافرماانی قاوم باا    ا انذار در تبعات عدم ایمان: حضرت موسی و 0ا0ا0ا0

اشاره به نابودی اقوامی مانند ثمود دربارة دچار شدن به سرنوشتی مشابه آناان هشادار داده، قاوم خاویش را از کفارورزی بار حاذر        
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صااَب قَاوَْم نُاوح  أَْو قَاوَْم هواودو أَْو قَاوَْم صاالِح  َو ماا قَاوْمو لُاوطو مِانْکُمْ            أَنْ یوصایبَکُمْ مِثْالُ ماا أَ    وَ یا قَوْمِ ب یَجْرِمَنَّکُمْ شِقاقی»داشتند: 

و اى قوم من، دشمنى من )این وصف را( در شما ایجاد نکند که به شما )نیز( برسد آنچه به قوم نوح یا قوم هاود  »(؛ 81هود:«)بِبَعیدو

   «.یا قوم صالح رسید. و قوم لوط از شما دور نیستند

و سحر و جادو خوانادن هار معجازه الهای، خداوناد      « القمرشق»ا انذار پیرامون تکذیب آیات الهی: در پی تکذیب معجزة 7ا0ا0ا0

دهد و از جمله مشرکان را پیرو هوی و هوس خوانده و با اشاره به سرگذشت اقوام پیشین و رخدادهای روز قیامت به آنان هشدار می

های ناروائی آنان به صالح علیه السالم و نابودشدنشان با عذاب وی ثمود، علل ایمان نیاوردن، نسبتبه تکذیب صالح علیه السالم از س

انگیز آنان برای اثرگذاری بیشتر ترسیم شده است: کند. در این پرداخت، اوج ناتوانی ثمود در برابر عذاب و تصویر رقتالهی اشاره می

پس )بنگر( عذاب من و هشدارهایم چگونه »؛ «ا أَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ صَیْحَةً واحِدَةً فَکانُوا کَهَشیمِ الْموحْتَظِرِ( إِن74َّوَ نُذُرِ ) فَکَیْفَ کانَ عَذابی»

 (.79و74قمر :« ) بان ساز بازماندگمان ما بانگ مرگبارى بر آنان فرستادیم، در نتیجه مانند خاشاکى شدند که از سایهبود؟ بى

براکرم صلی اهلل علیه و آله نیز داده شد؛ هنگامی که تقابل کالمی مشرکان با پیامبر صلی اهلل علیه و آلاه  چنین هشداری از زبان پیام

هایشاان سانگین اسات از وی    فهمناد و گاوش  های پیامبر صلی اهلل علیه و آله را نمای به اوج خود رسید، آنان با این سخن که گفته

ها بارای روشانگری آناان، از پیاامبر صالی اهلل علیاه و آلاه        ند با ارائه برخی پاسخخواهد انجام دهد. خداوخواستند هر کاری که می

ای مانند صاعقه عاد و ثمود گرفتار خواهند شاد؛ آن  خواهد به آنان هشدار دهد که در صورت نپذیرفتن دعوت توحیدی به صاعقهمی

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ »رفتند و با عذاب خوارکننده نابود شدند:  کند که به رغم هدایت الهی، به بیراههگاه به سبب نابودی ثمود اشاره می

اى مانند صاعقه عاد و ثمود بار  پس اگر روى بگردانند، بگو شما را از ]کیفر[ صاعقه»؛ («97أَنْذَرْتُکُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادو وَ ثَموودَ )

 (.97فصلت: « ) داریمحذر مى

یامد سرکشی و فسادانگیزی: در سورة فجر ضمن سارزنش وابساتگی باه دنیاا، آن را مایاة طغیاانگری و       ا هشدار درباره پ0ا0ا0ا0

دهاد، بار ایان    کفرپیشگی دانسته، با دعوت مردم به پرهیز از طغیانگری و فسادانگیزی، دربارة پیامدهای ناگوار آن شدیدا هشدار می

کناد کاه چگوناه در پای     ه مظاهر قدرت و عظمت فراوانی مادی آنان یااد مای  اساس از اقوامی مانند عاد، ثمود و فرعونیان با اشاره ب

(. 089ا    038، ص 04؛ ج 908ا    973، ص 7ق، ج 9093سرکشی در برابر خداوند و فسادانگیزی کامالً نابود شدند )طباطبائی، 

و باا  »؛ «( فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذاب 90( فَأَکْثَرُوا فیهَا الْفَسادَ )99دِ )(... الَّذینَ طَغَوْا فِی الْبِال1وَ ثَموودَ الَّذینَ جابووا الصَّخْرَ بِالْوادِ )»

( کسانى که در شاهرها سرکشاى کردناد. و در آنهاا بسایار باه تبااهى        [ تراشیده بودند. )همانها را در وادى ]قرىثمودى که صخره

 (.97و90و99و1)فجر:« رفتار ساختدپرداختند. سرانجام پروردگارت آنان را به انوا  عذاب گ

های الهی: خداوند در سوره ذاریات با شیوه انذار و برای فراهم ساختن زمینه روانای بزم بارای   ا انذار در عدم باور به وعده5ا0ا0ا0

اه وعاده  هایش صادق است و حتما محقق خواهد شد؛ آن گکند که وعدههای معادشناختی، سوگندهایی متعدد یاد میپذیرش آموزه

( 07ثَموودَ إِذْ قیلَ لَهومْ تَمَتَّعواوا حَتَّاى حاین  )    وَ فی»شود: عذاب به اقوامی مانند ثمود  و تحقق آن را به عنوان نمونة عینی یادآور می

مناد باشاید. آن گااه از    فته شد: تا مدّتى بهرهو در مورد ثمود چون به آنان گ»؛ «فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهومو الصَّاعِقَةُ وَ هومْ یَنْظُرُونَ

 (.00و07)ذاریات: « دیدند، فرو گرفتفرمان پروردگارشان سرپیچى کردند، در نتیجه صاعقه آنان را در حالى که آنان را مى

 ـ معاد3ـ6

در بااورانگیزی و ایجااد    ر،خداوند متعال در بسیاری از آیات قرآن به بحث از معاد و جهان ماوراء اشاره داشاته اسات. از ساوی دیگا    

شمولی و اصیل های گذشته یاد کرده تا به جهانها و انذارهای پیرامون معاد در امتاز گزاره اعتقاد در مردم عصر نزول و پس از آن،

 های گذشته و پس از آن اشاره کناد. باه عناوان مثاال در ساوره حاقّاه کاه هاد  اصالی آن بیاان          بودن این اصل اعتقادی در امت

(. هد  اصلی از این یادکرد، 90تا 9های روز قیامت است، سرگذشت اقوامی چون عاد و ثمود نیز به اجمال آمده است )حاقه :ویژگی

انگیز از پیامد تکذیب روز قیامت و هشدار به مخاطبان اسات تاا زمیناه مناساب روانای بارای طارح و پاذیرش         ارائة تصویری عبرت

ای درباره هالکت همة کافران عاد و ثمود باا  د، از این رو به جای گزارش مبسوط، به گزارش گزیدههای معادشناختی فراهم شوآموزه
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( 5( فَأَمَّا ثَموودو فَأُهْلِکُوا بِالطَّاغِیَاةِ ) 0کَذَّبَتْ ثَموودو وَ عادٌ بِالْقارِعَةِ )»عذاب خارق العاده الهی در پی تکذیب روز قیامت بسنده شده است: 

 «( ثمود و عاد قیامت را درو  انگاشتند. پس امّا ثمود، به فریادى مرگبار نابود شدند)اقوام» ( 5و0)حاقه :« 
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گيرينتيجهـ 3  

 شود:در آیات مربوط به داستان قوم ثمود نتایت زیر حاصل می« نبوت، معادتوحید، »از بررسی عناصر اصلی اعتقادی یعنی 

های همة پیامبران الهی و پیامبر قاوم ثماود یعنای حضارت صاالح علیاه       ن محور آموزهتریپرستی به عنوان اصلیا دعوت به یگانه9

ناپاذیر باودن خداوناد ا عزیاز ا و         السالم مطرح شده است. در محتوای دعوت توحیدی ایشان، توحید صفاتی مانند صفت شکست

ر گنجاناده شاده اسات کاه باا نفای       توحید ربوبی مطرح شده است. همچنین سنت خداوند در نفی معجزات اقتراحی در ایان محاو  

 ها حتمی شده است.معجزات اقتراحی عذاب امت

؛ در دو محور کلای آیاات قاوم ثماود قابال بررسای اسات، دساته اول آیاات باه روش فکاری و عملای             «نبوت»ا در بررسی اصل 0

و نادیده انگاشتن ارادة خداوند است و  کنندگان اشاره دارد که مبتنی بر کبر و غرور و اعتماد ایشان بر قوای ظاهری و دنیاییتکذیب

بخش انبیا برای رهایی ایشان از عذاب و نابودی الهی اشاره دارد که البته بیشتر در قالب انذار و ها و تعالیم هدایتدسته دوم به گزاره

 تخویف آنان است.

عدم اعتقاد باه   ا که عدم ایمان به معاد، بزمةاست؛ چر« معاد»ا دسته سوم از آیات اعتقادی در داستان قوم ثمود، ناظر به مسئله 7

 توحید و تکذیب انبیا و رسوبن الهی است.
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 ق( معالم التنزیل فى تفسیر القرآن، چاپ اول، بیروت: داراحیاء التراث العربی.9004ا بغوى، حسین بن مسعود )6

 ، بیروت: دارالفکر.، چاپ اولق( تاج العروس من جواهر القاموس9090)ا حسینی زبیدی، محمد مرتضى 3

 تا( تفسیر الکبیر، بیروت: داراحیاء التراث.ا رازی، امام فخر )بی8

 : دار القلم ا الدار الشامیة.، چاپ اول، بیروت ا دمشقق( مفردات ألفاظ القرآن9090ا راغب أصفهانى، حسین بن محمد )1

 وم، بیروت: دار الکتاب العربی.ق( الکشا  عن حقائق غوامض التنزیل، چاپ س9043ا زمخشرى، محمود )94

ى مدرسین حوزه ق(  المیزان فى تفسیر القرآن، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسالمى جامعه9093ا طباطبائی، سیدمحمد حسین )99

 علمیه قم.

 ش( مجمع البیان فى تفسیر القرآن، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناصر خسرو.9730ا طبرسى، فضل بن حسن )90

 ق( جامع البیان فى تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفه.9090برى، ابو جعفر محمد بن جریر )ا ط97

 ش( مجمع البحرین، چاپ سوم، تهران: کتابفروشى مرتضوی.9735ا طریحى، فخر الدین )90

 تا( التبیان فى تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.ا طوسى، محمد بن حسن )بی95

 تا( التبیان فى اعراب القرآن، عمان ا ریاض: بیت ابفکار الدولیه.، عبداهلل بن حسین )بیا عکبرى96

 ، چاپ دوم، قم: نشرهجرت.ق(کتاب العین9041ا فراهیدی، خلیل بن احمد )93

 ش( الجامع ألحکام القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو.9760ا قرطبى، محمد بن احمد ) 98

 ش( تفسیر نمونه،تهران: دار الکتب اإلسالمیه.9730) ا مکارم شیرازى، ناصر91

 

 


