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چکیده
ثمود بهعنوان قومی متمدن که توانایی مهندســـی منابب عییدی داشـــتند با
جوامب پی شرفته امروز که دچار علمزدگی شدهاند سنخیت دارند امری که
نشــاندهنده اهمیت شــنا ت زوایای مختلا اید داســتان قرآنی اســت.اما
ابهاماتی در جزییات اید داســتان بهویژه در مورد ناقه صــالع) م مشــاهده
میشــود که ســیج ایااد ا تیا میان منســران شــدهاســت .بدیدســیج
تصــویرپژوهی بهعنوان یکی از شــا ههای علم زییاییشــناســی ،به ســیج
وجود مؤلنه های اندیشـــه ،زبان،عاعنه،حقیقت ،یال)تخیل ،تشـــییه و...م
جهت توسده مدنایی و تییید ابهامات متد ضرورت مییابد.ازعرفی شنا ت
بافت موقدیت که شـــامل بافت فیزیکی،اجتماعی و یهنی ،هدایتکننده
مخاعج تصویر ،به مراد متکلّم است .با شنا ت مؤلنههای تصویرگری در
بافت عصـــر نزول قرآن ،مســـیر تصییی تصـــاویر جهت تربیت مخاعیان
 .1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

exact_20@yahoo.com

 .2استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران( .نویسنده مسئول)m.hajis1@yahoo.com
 .3دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

azamparcham@gmail.com
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ع صرهای مختلا هموارمی شود .در اید مقاله سدی می شود بهچگونگی
ارتیاط مؤلنههای تصـــویری ناقه در بافت فیزیکی ،اجتماعی و یهنی ثمود
جهت تییید میهمات آیات ناقه و چیســتی رهیافتهای تربیتی اید داســتان
در بافت موقدیتی عصر نزول و دیگر عصرها پاسخ دادهشود .در اید تحقیی
کوشش می شود ،ابهامات مذکور با روش تلنیی مؤلنههای تصویرگری در
موقدیت هم زمان نزول و عصـــرهای مختلا تییید گردد .بافت فیزیکی-
اجتماعی قوم ثمود که زمینهســاز بافت یهنی"تکیّر"در میان آنان اســت ،با
مؤلنههای تصــویرگری نمایش دادهشــده اســت .داوند ،به اقتضــای اید
صنت ،پیدایش شتر از دل کوه را ،جهت اتمامحات و برنامه تق سیم آب
را ،جهت آزمایش ثمود ،برگزید .داوند با برشــی از زندگی افرادی که با
برتری جویی به م قاب له با آ یات دا بر اســـ تها ند ،ک نار م کّه را در
بافتهمزمانی نزول)که همچون ثمود علم و تمدن ســـا ت بنا در کوه
نداشـــتندمو تمامی عنیانگران را در بافت درزمانی هشـــدار میدهد که
سراناامی سخت در پیش دارند.
واژه های کل یدی :قرآن ،بافت درزمانی ،بافت هم زمانی ،مؤلنه های
تصویر ،ناقه صالع) م.

مقدمه
قوم ثمود در قرآن کریم بهعنوان قومی مهندس و متمدن قلمداد شـــدهاند که مهارت
زیادی در مدماری و تو سده ارا ضی در دل کوه و ا ستخراج آب جهت به سازی ک شاورزی
داشـــتهاند؛گروهی که به امکانات عصـــر ود قانب نشـــدند و با اســـتدداد فکری ویش و
ســختکوشــی بر شــرایر پیروز شــدند .چنید پیشــرفتی در زندگی مادی و فیزیکی بر نو
نگرش اجتماعی و یهنی ایشان تأثیر گذاشت و آنان را به افرادی متکیر و برتریعلج تیدیل
نمود ،امری که امروزه با پیشــرفت روزافزون علم و ارتقاش شــرایر رفاهی زندگی در جوامب
پیشــرفته ســنخیت دارد .داوند جهت هدایت قوم ثمود ناقهای بر ایشــان فرســتاد که دارای
ویژگیهایی به لحاظ نو پیدایش و شرایر زی ستی بود .فهم زوایای مختلا ار سال ناقه در
میان قوم ثمود ،عیوه بر شنا ت تأثیر اید آیات بر مردم جاهل و متکیر مکه در عصر نزول،
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رهیافتهایی جهت هدایت انســانها در عصــرهایی که بشــر به ســمت علمزدگی و جاهلیت
مدرن پیش میرود ،دربردارد.
طرح مسأله
دا ستان قوم ثمود از دا ستانهای کوتاه قرآن کریم ا ست که ابهاماتی در تن سیر بد ضی
زوایای آن وجود دارد .اید ابهامات عیارتند از:
الام چگونگی ارتیاط و کینیت جانشـــینی قوم ثمود نســـیت قوم عاد از موضــوعاتی
است که مورد ا تیا منسران واقبشده است.
بم مکان زیست و سا تار زندگی قوم ثمود ،از مسائل مورد ابهام اید داستان است.
جم انهســازی در کوه توســر قوم ثمود با وجود اینکه اید قوم براســاس آیات قرآن
برروی زمید صـــاحج انه هایی بزرگ بودند«:وَ بَوَّأَکُمْ فِی الأَرْضِ تَتَّ خِذُونَ مِد ســـوهوولِها
قُصووراً» از ابهامات مورد ا تیا منسران است.
دم نو عذاب نزول یافته بر ثمود ،در آیات مختلا به صورتهایی متناوت ) صاعقه،
زلزله و صیحهمبیان شدهاست که از موضوعات قابل مناقشه در اید داستان است.
هــــم نقصه اوج اید داستان موضو «ناقه» است که با اوصاا متدددی چون )آیه ،بینه،
فتنه ...مدر آیات بدان اشاره شده است .پیدایش ناقه و صوصیات زیستی آن و ارتیاط آن با
نیوت حضرت صالع) م در میان قوم ثمود از جمله مسائل مورد ابهام در اید داستان است.
لذا ســؤال اصــلی اید تحقیی چنید اســت :تحلیل تصــویرپردازی در درون انوا بافت
موقدیتی آیات )بافت همزمانی و درزمانیم ،چه نقشی در تییید داستان ناقه صالع) م دارد؟
سؤاالت فرعی نیز عیارتند از:
الا-کارکرد مؤلنههای تصویرپردازی در تییید داستان ناقه صالع) م چیست؟
ب -رهیافت تربیتی حا صل از همن شینی مؤلنههای ت صویرگری با بافت موقدیتی ع صر
نزول آیات و دیگر عصرها چیست؟
فرضیههای تحقیی نیز به شرح زیر است:
 -1جهت تییید ابهامات و جزییات داســتان ارســال ناقه ،عناصــر شــکلدهنده تصــویر،
تحت تأثیر بافت موقدیتی ،مورد ارزیابی قرار میگیرند .بدید روش ،در ســـه بدد ،اهداا
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ار سال ناقه در دا ستان قوم ثمود ،اهداا نزول آیات در شرایر «همزمان» ع صر ر سالت و
پیام آن برای مخاعیان« ،در زمان»های مختلا تییید میگردد.
 -2عناصر تصویر ،با تییید ابداد مختلا فیزیکی اجتماعی و یهنی ثمود ،بیانگر صنت
غرور و برتریجویی در میان اید قوم است
 -3داستان ارسال ناقه از دل کوه بر قوم ثمودی که با تمام توان درکوه انه میسا تند
نشــانگر قدرتنمایی داوند در برابر مســتکیران جهان اســت .امری که نشــانگر نیاز بشــر به
تزکیه ننس باوجود تمام ندمتهای مادی و مدنوی ا ست که از آن بر وردار ا ست؛ چراکه
انسان بدون تزکیه دچار سرک شی می شود؛ امری که سراناامی سخت در برابر برتریجویان
عالم درپی واهدداشت.
پیشینه تحقیق
در پاسخ بدید مسائل در کتج تنسیری و مقاالت شاهد تیشهای متدددی هستیم که
به ترتیج عیارتند از:
الف) غالج منســـران جانشـــینی ثمود نســـیت به عاد را ترتج زمانی میدانند )ابد
کثیر ،1419،ج 3ص  394عیرســی ،1372 ،ج 4ص 679م .بر ی نیز جانشــینی مکانی یدنی
تملک زمیدهای قوم عاد را پس از ایشان )عوسی ،بیتا ،ج ،4ص450؛ عیاعیایی،1417 ،ج8
ص182؛ ابوالنتوح رازی ،1408 ،ج 8ص268م مصرح میکنند؛ گرچه شیخ عوسی در جای
دیگر بر یا اید نظر ،عنوان میکند که مکان زندگی ثمود مت ناوت از مکان زندگی عاد
بودهاست )عوسی ،بیتا ،ج ،6ص 16م .بر ی عیوه بر دو شا صه زمان و مکان ،جانشینی
در قوا و استدداد را بهعنوان مسأله حضور ثمود بدد از عاد بر زمید بیان میکنند) .نیشابوری،
،1416ج ،3ص274م.
ب) در مورد جنراف یا و ســــا تار ز ندگی قوم ثمود نیز اب ها ماتی وجود دارد بر ی
منسران با استناد به آیاتی از قرآن )نک شدراش 147 :و 148م مدتقدند اید قوم در منصقهای با
شرایر مساعد مواجه بودند )مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،9ص157م.
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همچنید علیرضــا بهار دوســت در مقالهای با عنوان «قوم ثمود» در شــماره  166ماله
گلســتان قرآن ســال 1382بیان میکند که کوههای منصقه حار بهاندازهای نرم بوده که قوم
ثمود میتوان ستند در آناا انه بنا کنند .اما بر ی من سران چون آلو سی به نقل از ابو عمرو
بد عیش و لنویون مانند نحاس مکان زندگی قوم ثمود را بر اســـاس مدنای لنوی «ثمود»
منص قهای کمآب مدرفی نمودها ند)آلوســـی ،1415 ،ج ،12ص 366؛ ن حاس ،1421 ،ج،2
ص61م .فخررازی و دیگران روایت نقل شـــده از عیدان بد عمر از پیامیر اکرم)صم را در
مورد منصقه حار) ،بید حااز و شــامم که مکانی شــک و کوهســتانی در راه حا ســاکنان
شام است مصرح میکنند مکانی که تنها دارای یک چاه آب جهت استناده مردم آناا بوده
است)نک :بخاری ،1990،باب احادیث االنییاش ،ح3378؛ فخررازی ،1420 ،ج ،14ص304م.
براساس اید نظر باید گنت قوم ثمود با شرایر سخت جنرافیایی مواجه بودند که الیته
با استدداد فراوانی که داوند به ایشان ارزانی داشته بود توانستند بر آن پیروز شوند و کوه و
آب را به تسخیر ویش درآورند.
ج) در مورد علت انهسازی در کوه ،بر ی چون عیری و عیرسی براساس روایتی از
عمرو بد ارجه از پیامیر اکرم)صم دلیل زندگی در کوه را عمرهای عوالنی مردمان ثمود
بیان کردهاند؛ براید اساس قوم ثمود نیاز به انههایی داشتند که بتوانند متناسج با عمر ود
در آن مدت عوالنی به زندگی ادامه دهند)نک :عیری ،ج ،12ص40؛ عیر سی ،1372 ،ج،4
ص680م .عیرسی همچنید در جایی دیگر وآلوسی به نقل از ابدعیاس ،انههای کوهستانی
را جهت زندگی در شرایر سخت زم ستان و انههای کوهپایهای را م سکد تاب ستانه ثمود
قلمداد کردهاند)عیرسی ،1372 ،ج ،4ص679؛ آلوسی ،1415 ،ج ،4ص402م.
بر ا ساس اید دو نظر انه سازی در کوه مصابی با نیاز قوم ثمود بوده ا ست .اما قرعیی

ضمد بیان اقوال فوق ،روایتی از پیامیر) م را نقل میکند که تأملبرانگیز است« :من بىن فوق

مايكفيه جاء به يوم القيامة حيمله على عنقه» که نشـان میدهد سـا ت انه برمینای نیاز ثمود

نیوده است)قرعیی ،1364 ،ج ،7ص239م اگرچه قرعیی سخنش را در اید مقوله ابتر گذاشته
و دلیل انهســـازی در کوه را در صـــورت عدم نیاز ،که میتواند ناشـــی از بافت یهنی
برتریعلیی اید قوم میباشد ،بیان نکرده است.
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د) در مورد نو عذاب الهی بر ثمود بر ی مانند عیمه عیاعیایی)عیاعیایی،1417 ،
ج ،8ص182م و صدرالدید بیغی در مقاله « صالع) م» در ماله کانون ،به صاعقه بهعنوان
وجه جامب دیگر عذابها یدنی زلزله و صــیحه اشــاره کردهاند .عیدالکریم بیآزار شــیرازی

در کتاب « باســـتانشـــناســـی و جنرافیای تاریخی قصـــ

قرآن» به نقل از پژوهش های

باستان شناسی،آتشفشان را دلیل عذاب الهی بیان میکند)بیآزار شیرازی ،1380،ص254م
الیته بر اســاس روایتی که علی بد ابراهیم قمی نقل میکند صــاعقه و زلزله )بدون اشــاره به
صیحهمدر عرض هم بهعنوان عذاب مدرفی شدهاست)قمی ،1367،ج ،1ص332م.
هـــ) در مورد صوصیات ناقه قاضی عیدالایار مدتزلی مدتقد است اعااز ناقه به سه
جهت بوده اســـت :روج آن از کوه ،عدم پیدایش آن از جنس مؤنث و مذکر و بلون آن
بدون تدریا.
شیخ عوسی از سدی و عیری از ابد اسحاق از یدقوب بد عتیة بد منیرة بد أ نس نقل
کردهاند آب آ شامیدن ناقه بهاندازه م صرا کامل یک روز ثمود و شیردادن در روز بدد به
تمام قوم ،نمود آیه و بینه بودن ناقه است)نک عوسی ،ج 4ص ،449عیری ،ج ،8ص160م.
قول چهارمی که فخررازی بیان میکند چنید اســت که روزی که ناقه به ســمت آب
حرکت میکرد دیگر حیوانات قوم ثمود از رفتد به ســـمت آب ودداری میکردند و در
روزی که نوبت به قوم ثمود میرســید حیوانات دیگرهم به ســمت آب میرفتند)فخررازی،
 ،1420ج ،14ص305م .به نظر می ر سد اید قول برگرفته از همان سخد سدی و ابد ا سحاق
با شد اما در سخد سدی و ابد ا سحاق علت امتنا حیوانات از رفتد به سمت آب بزرگی
فیزیکی ناقه بوده که باعث وحشــت دیگر حیوانات میشــده اســت؛ در اید صــورت امتنا
حاصـــل از وحشـــت در حیوانات جز بزرگی ناقه ،هیا وجه اعاازی را برای ناقه اثیات
نمیکند .الیته فخررازی اقوال چهار گانه فوق را بیان میکند ا ما به نقد و تحلیل اید اقوال
نمیپردازد.
در مورد کینیت پیدایش ناقه ،منســران اید حیوان را بهعنوان مدازهای که به این الهی
در برابر در واست قوم ثمود از دل کوه لقت یافته بود ،مدرفی کردهاند و تنها به همید امر
اکتنا می نمایند .اما اینکه چرا در میان حیوانات مختلا ،شـــتری از نو « ناقه» و در میان
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عناصـــر عییدت« ،کوه» جهت مکان پیدایش آن ،مورد انتخاب واقبشـــده و ارتیاط اید نو
نشــانه با ســا تار زندگی ثمود ســخنی به میان نیامده اســت .همچنید در مورد برنامه داوند
جهت آب نو شیدن شتر و قوم ثمود )یک روز شتر و یک روز قوم ثمودم ا تیفاتی وجود
دارد بر ی به نقل ازأبیعنیل ،سدی و ابد إ سحاق ،بزرگی فیزیکی شتر را دلیل بر اید نو
بر نا مهریزی میدان ند)عوســـی ،بی تا ،ج  ،4ص 449م .درم قا بل عی مه ع یاع یایی اید میزان
بزرگی شــتر را یا مســلمات عقل مدرفی میکند اما دلیلی بر اید نو برنامهریزی مصرح
نمیکند)عیاعیایی،1417 ،ج ،10ص317م.
همانعور که مشــاهده میشــود در میان مســائل موجود در داســتان قوم ثمود ،مکان و
سا تار زی ستی و فکری قوم ثمود ،حکمت ار سال ن شانهای از نو ناقه از دلکوه و متداقج
آن برنامهریزی الهی در مورد آب ،همچنید نو عذاب نزول یافته بر ثمود ا تیفاتی وجود
دارد.
در اید مقاله کوشش شده به ابهامات پیرامون ناقه صالع) م با رویکردی جدید حاصل
تلنیی عناصــر تصــویرپردازی و عناصــر بافت موقدیتی در قرآن پردا ته شــود اگرچه تییید
ســا تار قوم ثمود نیز به ســیج مرتیر بودن با بحث حاضــر مصرح واهد شــد .بدید روش
میتوان اهداا تربیتی داســتان ارســال ناقه را ،از عرفی در شــرایر همزمان نزول آیات و از
ســوی دیگر رهیافتهای اید تصــویرگری را ،در مواجهه مخاعیان «در زمان»های مختلا،
نمایشداد .درنهایت روش تحقیی حاضــر را میتوان بهعنوان شــیوهای در تنســیر موضــوعیِ
قص

قرآن ،مصرح نمود.

 .1مبانی نظری تحقیق
بهمنظور آشــنایی با روش تحقیی حاضــر به تییید میانی نظری تصــویرپژوهی پردا ته
واهد شـــد تا در بخش بدد جهت تییید ابهامات موجود در داســـتان ناقه صـــالع) م مورد
کاربرد واقب شود.
 .1-1آشنایی با تصویرپژوهی و زیباییشناسی
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تصویرگری از شا ههای علم زییاییشناسی است .زییاییشناسی براساس رویکردهای
مختلا روانشــناســی ،عرفانی،کیمی و گرایشهای مختلا تنســیری و ادبی توصــیاگر
ابداد متناوتی از زییایی اســت« .تصــویر پژوهی» از شــا ههای گرایش تنســیری–ادبی علم
زییایی شنا سی ا ست .برر سی زییایی شنا تی قرآن از قرن دوم آغاز گردید .شنا ت نکات
بیغی چون مااز و ت شییه و...در آثاری چون «مدانی القرآن» فراش« ،تاویل القرآن» ابوعییده،

تییید اعااز بیانی قرآن در «انکت فی اعااز القرآن» صابی« ،اعااز القرآن» رمانی« ،دالیل
االعااز» جرجانی و آثار تن سیری چون «ک شاا» زمخ شری ن شانگر رویکرد زییایی شنا سی
تصویری الیته با نگاهی محدود در اید آثار است.
اما نهضــت تصــویرگری بهعنوان یک نظام ارتیاعی در غرب از قرن بیســتم وهور کرد
که در آثار فرمالیستها چون روالن بارت و همنکرانش با عنوان «بررسی سا تاری متد» و
تییید میاحث ارتیاط لنظ و مدنا دیده می شـــود .در نقد ادبی جدید بر پایه نظرات علمای
عربی و غربی تحقیقاتی هم در حوزه نظریهپردازی وهم در حوزه کاربردی دیدهمیشـــود.
نخستید کسی که به صورت اص تصویر هنری را در قرآن مورد بررسی قرارداد ،سید

قصج بود .او در ماله «المقتصا» مقاالتی تحت عنوان «التصویر الننی فی القرآن الکریم»
در سال  1939مییدی منتشر کرد .او در سال 1945م .اثری جامب با عنوان «التصویر الننی
فی القرآن» عر ضه نمود .اید کتاب مقدمهای برای نگارش کتابهای دیگر در اید زمینه
شد.
دکتر شنیدیکدکنی نیز در سال  ،1350کتابی با عنوان « صور یال در شدر پار سی»
نگاشت که به رویکرد سیکهای ادبی نسیت به تصویرگری پردا ته است .عیدالسیم احمد
راغج در کتابی با عنوان «کارکرد ت صویر هنری در قرآن» که در سال  1388به چاپ ر سید
منهوم ت صویر را از کارکردهای بیغی محدود به کارکردهای سیاقمحور و سدت بخ شید.

در سال 1387ش حمید محمد قاسمی کتابی را با عنوان «جلوههایی از هنر تصویر آفرینی
در قرآن» به ر شته تحری درآورد .همچنید مقاالتی با عناوید مختلا به مو ضو ت صویر

هنری در قرآن ،به قلم ســید حســید ســیدی انتشــاریافته اســت مانند مقاله «تصییی مؤلنهها و
انوا تصویر هنری ،در سوره نیأ» در ماله پژوهشهای اسیمی.
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هدا نوی سندگان در اید مقاله ،تصییی مؤلنههای ت صویرگری و انوا آن میبا شد که
برای تییید ابداد هنری تصـــویر ،در آیات قرآن ارائه شـــده اســـت .همانگونه که مشـــاهده
میگردد ،تحقیقاتی در حوزه تصویرپردازی قرآن در جهت تییید ابداد زییایی شناسی آیات
ارائه شدهاند؛ اما تاکنون ،تحقیقی از تصویر و مؤلنههای آن ،در جهت تییید میهمات قص
قرآن با تلنیی در بافت سخد اناام نشدهاست.
 .2-1انواع نگاه تفسیری ادبی به تصویر
نگاه منسران به زییاییهای ادبی قرآن کریم از دو بدد قابل بررسی است:
الف) تف سیر ادبی مفردگرا :نگاه منرد گرا به متد ،نگاهی جزشگراسـت که نکات
بیغی را با جدا سازی از متد مورد برر سی قرارمیدهد .اید نگاه به سیج جدایی از سا تار
کلی متد نگاهی محدود و ناق

تلقی میشود.

ب) تفسیر ادبی بافتگرا :در نگاه بافتگرا کلیت و بافت سخد تازیه نمی شود و
هر ت صویر در ارتیاط با کل متد و در درون شرایر پیرامونی ایراد متد تن سیرمی شود .با اید
نگاه )که به لحاظ جامدیت در ارائه مدنا قابل مقایســه با تنســیر منردگرا نیســتم شــنا ت هر
تصـــویر ،مســـتلزم شـــنا ت مؤلنه هایی از درون و برونمتد اســـت)نک :فتوحی،1385 ،
ص

31-29م.

 .3-1بررسی مفهوم «تصویر» و مؤلفههای آن
«ت صویر» 1در ا صصیح زییایی شنا سی ادبی ،بهرهگیری از الناظ با شیوه و نظمی دقیی
اســـت ،به گو نهای که یک منهوم اص را در قا لج حقیقتی ز نده ارا ئه دهد و ضـــمد
برانگیختد احســاســات مخاعج ،پیام اصــی را به وی منتقل نماید)محمد قاســمی،1387 ،
ص61م .با توجه به اید که ،ان سان دارای حیات مادی ا ست و درک امور ح سی،آ سانتر از
مناهیم عقلی اســت ،بهترید روش برای تصــویرگری امور مدنوی ،داســتانپردازی اســت.
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«تصویر» در داستان ،با برشی از زندگی دیگر انسانها ،امور نامحسوس را برای بشر ملموس
مینماید)پروینی ،1379 ،ص15م.
بخش قابلتوجهی از قرآن کریم ،به یکر دا ستان ا ت صاص یافته،که هر یک ،در سی
زنده در ا تیار مخاعج قرار میدهد و آن ها را به عیرتآموزی از اید وقایب ،فرامی واند.
)محمدقاسمی ،1387 ،ص

299 -300م.

تصویر هنری جهت نمایش مدنا از عناصری تشکیل شده است که عیارتند از:
الف) اندیشه :عنصر اندیشه ،جانمایه تصویر است .قدما از دیر باز ،به اهمیت اندیشه،
در تصویرگری و نقش آن در بازنمایاندن فکر و درنهایت ،تأثیر بر مخاعج ،اشاره کردهاند:
«ان شـــات ارتکال مدانی اللصینه التی هی مد یایا الدقل کانها قد جســـمت حتی راتها
الدیون»)جرجانی ،بیتا ،ص33م .اید ســخد ،نشــانگر اید اســت که کار تصــویر ،نمایاندن
نادیدنیها و دمت به اندی شهها ست .در قرآن کریم ،تصاویر جهت اثیات آموزههای دینی
و ارتیاط میان الی و مخلوق ،به کار میرود.
ب) زبان« :زبان» ،ابزار انتقال اندیشــهها و عواعا بهحســاب میآید)احمد الراغج،
 ،1387ص

63-62م و قواعد زبان شناسی ،موجج سهولت شنا ت مدنای قراردادی واژهها

و نشـــانهها ،میشـــود)احمدی ،1375 ،ص219م .زبان عربی با توانمندیهای ســـا تاری ،از
زبانهای برجســـته ،در تصـــویرپردازی اســـت .ترکیج حروا ،واژگان و عیارات در زبان
عربی ،جلوه گاه اید امت یاز اســــت .در قرآن کریم واژ گان ،با دارا بودن ســـ یک ادبی
برجســـته) فاضـــلی ،1365 ،ص 373م زنده و پویا عمل کرده و در همید حال ،با حاالت و
شرایر مخاعج ،هماهنگ عمل میکنند.
ج) حقیقت :صـــدق هنری ،به مدنای عرضـــه نیکو ،بیان منســـام و ماهرانه ســـخد
است)سید قصج1988 ،م ،ص259م .در مقابل صدق هنری ،از بیان «واقدیت» ،کمتر سخد به
میان آمده اســت .بســیاری شــاعران و نویســندگان به گمان ایدکه ،واقبنگاری از تأثیر کار
میکاهد به صدق واقدی ،توجه نکرده و بر روی ابداد هنری سخد ،متمرکز شدهاند .شاید
توجه بیش از اندازه به ابداد هنری ،تصـــاویر آن ها را از ننوی به دنیای درون واننده ،باز
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داشــته اســت .باایدوجود امتیاز تصــاویر قرآن ،بیان حقیقت بهگونهای اســت که دامنه مدنا و
قدرت تأثیر را ،دوچندان میکند.
د) خیال :در تصـــویرگری ،مؤلنه یال)تخیلم ،اید امکان را به متکلّم میدهد تا بر
پا یه واقد یت های محســـوس ،م ناهیم مارد و انتزاعی را به یهد م خا عج پیو ند د هد.
بدید صورت ،ت صویر آمیخته با واقدیت و یال با ننوی از دریچه اح ساس و ادراک ،تأثیری
دوچندان واهد داشــت)شــنیدیکدکنی ،1370،ص2م .اید مؤلنه در علوم بیغی با اموری
چون تشییه،تاسیم و  ...نمایش داده میشود.
هـــ) عاطفه :راز تأثیرگذاری یک اثر ،به عنصر عاعنه بازمیگردد .بدون عاعنه ،اثر
ســـرد و بی روح می شـــود .بــه همید ســـیــج گنتــه میشـــود ،تصـــویر بی عــاعنــه،
بیمحتوا ست)ع شماوی1981 ،م ،ص95م .درواقب ،میزان تأثیرگذاری ت صویر در واننده ،با
میزان برانگیختگی عواعا او ،رابصه مستقیمی دارد.
 .4-1بررسی مفهوم «بافت موقعیتی»
«بافت موقدیتی»؛ شـامل فضـای محیر حاکم بر مخاعیه متکلّم با مخاعج اسـت که در
رأس آن ،عواملی چون وضب اجتماعی ،روانی و محیصی مخاعیه ،قرار دارد)عموش،1388 ،
ص30م .در واقب ،در هر کاربری زبانی دو مدنا قابل پیشبینی است؛ اول« ،مدنای جمله» 1که
تصـــویر ،با تکیه بر بار مدنایی واژگان دربردارد؛ دیگری «مدنای متکلم» 2که در ارتیاط با
بافت محیر ،شکل میگیرد؛ مدنایی که ،صرفاً در ترکیج واژگانی زبان ،نمیگناد ،بلکه به
تنا سج شرایر پیرامونی تییید می شود .لذا ما در تحلیل مؤلنههای ت صاویر ،نیازمند ک سج
اعی از با فت پیرامونی هســـتیم که براســــاس نظر یه "وان دا یک"؛ شــــا مل با فت
فیزیکی) صحنهآراییم ،اجتماعی و بافت یهنی حاکم بر ت صاویر ا ست) صاندیپور،1390 ،
ص72م.
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با توجه به هدایت جاودان قرآن برای تمامی اعصـــار ،بافت موقدیتی قرآن را ،میتوان
به دو نو دیگر دســـته بندی نمود؛ بافت موقدیتی ،در مخاعیه با مخاعج عصـــر نزول ،که
«بافت همزمانی» و در مخاعیه همان متکلّم در همان متد با مخاعیان عصــرهای بدد از نزول،
« بافت درزمانی» نامیده میشـــود)عموش ،1388 ،ص433م .بنابراید ،مؤلنه های تصـــویر
دا ستانی ،باید بر ا ساس عنا صر بافتی ،در هممتد سوره ،در سا تار کین «همزمان» نزول و
در سا تار زمانی کینتر؛ یدنی ،ادوار «درزمانی» ،شناسایی شوند.
بافت
هممتد

بافت همزمانی

بافت در زمانی

بافت یهنی بافت اجتماعی

بافت فیزیکی

 .2کارکرد عناصر تصویر در تبیین داستان ناقه صالح(ع)
در اید بخش ،برا ساس آنچه در بخش قیل بیان شد ،عنا صر سازنده ت صویر هنری در
داســـتان ناقه صـــالع) م ،مورد ارزیابی قرار میگیرد تا ابهامات موجود در اید قســـمت از
داستان تیییدگردد:
.1-2کارکرد مؤلفه اندیشه ،در تصویرگری ناقه
اندیشـــه دینی در داســـتان ثمود ،در ســـور مختلا ،متمایز و در عید حال زنایرهوار،
بیانگر اندیشــه کین قرآن ،از داســتان ثمود اســت .در اید قســمت بهعنوان نمونه؛ از مؤلنه
اندیشه ،در سوره شمس ،یاد می شود و تأثیر آن در دیگر سور ضمد بیان مؤلنههای دیگر،
یکر می گردد .محوریت ســـوره شـــمس ،بیان پیامد های عدم تزکیه ننس و هیکت یک
جامده ،در تقابل تصـــویری تاریخ و عییدت اســـت.آنچه در تصـــویرگری قصـــه قوم ثمود
مشـــهوداســـت ،صـــحنه تقابل «فاور» در برابر «تقوی»)بازرگان ،1387 ،ج ،4ص133م؛ و
درنهایت پیروزی داوند بر قدرت مخلوقاتی اســـت که با گناه از ننس ویش ،بت هایی
سا ته و بدان فرینته شدهاند.

عل ی
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قرآن کریم ابتدا با قســـم ،تصـــاویر قدرتنمایی الی هســـتی را در عییدت ،به ر
دنیازدگان کشــیده اســت)شــمس1-6 :م؛ و نشــان میدهد که دیگر جایی برای قدرتنمایی
غیر دا ،در هستی وجود ندارد .در تصویر بدد ،تابلو ننس انسانی ،ماهیت و سراناام مرتیر
با ماهیتش ،نمایش داده میشــود)شــمس8 -10:م .ســپس ،صــحنه وارد عملکرد تصــاویر
تاریخی،در برابر عملکرد تصاویر عییدت می شود .قوم ثمود ،بهعنوان نمونه اقوام قدرتمند و
گردنکش ،وارد نمایش قرآن میگردد .داســتان ،از تصــویر عنیان اید قوم ،آغاز میشــود:

ِ
ث أَ ْش ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َق َها»)شـــمس11- 12:م که نمودی از بافت یهنی قوم
ود بِطَ ْغ َو َئها * اذانبَْ َع َ
« َك َّذبَ ْ
ت ََثُ ُ
ثمود ،در برابر هدایت الهی است.

تصـــویر قومی که ،به ســـیج داشـــتد قدرت)بافت اجتماعیم ،در برابر داوند؛ الی
ورشـــید ،ماه ،روز و شـــج و مهمتر از همه ،وجود ود او)ننسم،گردنکشـــی را ،از حد
گذرانده است« .انیدث» ،نمودی از بافت اجتماعی قوم ثمود را ،در تشویی و افتخار بر عنیان
و گزینش جمدی شـــقاوت ،نشـــان میدهد .بدیدصـــورت داوند در اید تصـــاویر ،افراد
سرکش در برابر فرامید الهی ،به صوص عاقر ناقه را ،شقیترید افراد و پیامیر و مدازه او

ول اللَّ ِه نَاقَةَ اللَّ ِه
ال هلم َر ُس ُ
را ،با انتساب به نام اعظم ویش ،واالترید افراد مدرفی میکند« :فَْ َق َ

َو ُس ْقيَْ َها»)شمس13 :م.

.2-2کارکرد مؤلفه زبان در تصویرگری ناقه
در م یان مؤل نه های تصـــویرپردازی،ز بان ،با تو جه به اصــــا لت مد نایی واژ گان
قرآن)قائمینیا ،1390 ،ص129م ،میتواند نقش مهمی درشنا ت ویژگیهای ناقه صالع) م
و قوم ثمود ،داشته باشد.
واژه «ثمود» ،برگرفته از ریشــه «ثمد»؛ به مدنای آب اندکی اســت که در زمید ســخت
جمب میشود و در زمستان واهر و در تابستان ،از بید میرود)فراهیدی ،1383 ،ج ،8ص20م.
بههمید منظور ،بهآبی که بر اثر اســـتد مال افراد ،جزا ندکی از آن باقی ن ما ند« ماش مثمود»
گویند)ابدمنظور1416 ،ق ،ج ،3ص105م .اگرچهگنته شـــده ،علت نام گذاری اید قوم به
ثمود ،انتسابشان به «ثمودبدجاثر» )کاثر یا عابرم است.
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همچنید محتمل اســـت با توجه به بافت فیزیکی آیات ،اید قوم در مکانی کمآب
میزیستهاند)ثدلیی1422،ق ،ج ،4ص ،251به نقل از ابوعمرو بدعیم و بههمید سیج ،نامشان
منتسج به نام فردی شده که ،متناسج با شرایر اص زندگی ایشان بودهاست.

واژه «ناقه» نیز ،برگرفته شده از «نوق» است« .اس ََْْْنوق امَم ُ» یدنی آن شتر در رامبودن

همچون ناقه گردید« .املنَْ َّوق» یدنی هرچیزی که رامشــده باشــد؛ مانند میوهای که از شــا ه

ُ

بهگونهای آویزان شـود که جهت چیدن نزدیک باشـد)ابدمنظور1416 ،ق ،ج  ،10ص364م.

«تنوق فال نفي أموره»؛ زمانیســـت که فردکارش را ،درنهایت نیکویی اناام دهد)فراه یدی،
1383ش ،ج ،5ص220م .همچنید در عرب ،زمانی که شتر به سد جوانی میرسید ،نام «ناقه»

را بر آن می گذاشـــت ند)عریحی1375 ،ش ،ج  ،5ص242؛ مصـــصنوی1360 ،ش ،ج ،12
ص298م .بنابراید« ،ناقه» شــتر مادهای اســت که جوان بوده ،به نیکویی تربیت شــده و دارای
منافب متدددی است.

قرآن کریم در آیات « َق ْد َجاءتْ ُكم بَْيَِّْنةٌ ِّمن َّربِّ ُك ْم َه ِذهِ نَا َقةُ َّ
الل ِه لَ ُك ْم ءَايَة»)اعراا73 :م و
َ
«وءاتَْيْنَا ََثُود النَّاقَةَ مب ِ
صْ ْ َْ »)اسـراش59 :م ،به تصـویرگری مشـخصـات ناقه؛ چون «آيه»« ،بينه» و
ََ ْ َ
ُْ

« مب ِ
ص ْ َْ » پردا ته ا ست .اید ناقه «آیه» ا ست؛ زیرا ن شانهای بر حقانیت نیوت ا ست .همچنید
ُْ
ناقه صالع) م« ،بینه» میباشد که نشانگر وضوح اید نشانه ،بر مورد اشاره است؛ یدنی مدازه
ناقه ،به قدری روشد بوده که جای هیاگونه شیههای در آن ،باقی نمیمانده است .همچنید
به «می صره» بودن ناقه ،ا شاره شدها ست؛ یدنی ناقه باعث ب صیرتزایی قوم ثمود می شده ،به

ي لَ ُكم ِّمن َّم َساكِنِ ِه ْم َوَزيَّ َن َهلُ ُمالشَّْيطَا ُن أ َْع َما َهلُ ْم
همید دلیل داوند درآیهَ « :و َعادا َو ََثُ َ
وداْ َوقَد تَّْبَ َ
فَصْ ْدَّهم ع ِن ال َّسْ ْبِي ِ وكاَنُواْمسْ ََْب ِ
صْ ْ ِين»)عنکیوت38 :م ،قوم ثمود را «م ستی صر» مدرفی نموده؛
َ ُْ َ
ُْ ْ
یدنی کسانی که به سیج وهور براهید ،حی را از باعل تشخی

میدهند)قرعیی1364 ،ش،

ج ،14ص344م.
.3-2کارکرد مؤلفه واقعیت در تصویرپردازی ناقه
مؤلنه حقیقت ،در تییید اعااز ناقه صالع) م ،در سه محور قابل مشاهده است:

عل ی
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 .1-3-2واقعیت نعمتهای الهی بر قوم ثمود
بیان واقدیت ندمت های الهی بر قوم ثمود ،غالی ًا از زبان صـــالع) م جهت تنیه ایشـــان

ٍ
ِ
َّات و عي ٍ
يم * َو تَْْن ِحَُو َن ِم َن
ون * َو ُزُر ٍ
بیانگردیدهاســـت؛مانند«:فى َجن َ ُُ
وع َو خن ٍ طَْل ُع َها َهض ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ٌ
امِب ِ
ال بُْيُوتا فَا ِرِهي»)شـــدراش147 -149 :م که همه نشـــانه حقیقت بافت فیزیکی زندگی قوم
َْ
ثمود ا ست .ح ضرت صالع) م قیل از بیان ندمتها ،به سنتی الهی ا شارهمیکند« :أَتُ ََرتُكو َن ِى
اهنَا ءَ ِامنِي»)شــدراش146 :م؛ یدنی با اید ندمتها ،شــما رها نیســتید ،بلکه بدانها امتحان
َما َه ُ
میشوید.
اندیشه محوری در سوره شدراش ،موضو «آثار تکذیج ربّ الدالمید» است)بازرگان،
 ،1387ج ،3ص65م؛ تکذییی که به تنا سج ادوار زمانی و ندمتهای الهی در اقوام مختلا،
نمودی اص پ یدا می ک ند .آ یات ســـوره شـــدراش ،عیوه بر ترســـیم امن یت قوم ثمود و
حاصـــل یزی زمیدهای کشـــاورزی بهعنوان ندمتهای ویژه قوم ثمود ،تکذیج اهل مکّه
همعصـــرنزول را ،نســـیت به وجود ندمت کدیه بهعنوان محور امنیت اجتماعی و اقتصـــادی
مکّه ،نشان میدهد.

ِ
كم ُخلَ َفاءَ ِمن
در سوره اعراا نیز حضرت صالع) م چنید بیان میداردَ « :واذْ ُكُواْ إ ْذ َج َعلَ ُ
ِ
ِ
بْع ِدع ٍاد و بْ َّوأَ ُكم ِى ْاْلَر ِ ِ
ال بُْيُوتا»)اعراا74 :م .اید
ص ْ ْورا َوتَْْن ِحَُو َن ْ
امِبَ َ
ض تَََّْخ ُذو َن من ُس ْ ْ ُهوهلَا قُ ُ
َْ َ َ َ ْ ْ
آیات ،بافت فیزیکی امکانات موجود در دسـت بشـر را ،که به بافت اجتماعی اصـی منار
شده ،به ت صویر ک شیدها ست؛ امنیت ،رفاه ،قدرت و هوش اموری ست که با عنوان «آالءَ اللَّ ِه»

یاد شــده اســت؛ امری که نقش مؤثری در ایااد شــالوده توحید و تربیت ا یقی ،در انســان
دارد .وقتی انســان صــاحج حقیقی ندمتهای موجود در هســتی را ،داوندی میداند که
می توا ند بر اســـاس حک مت ویش ندمتی بد هد؛ دیگر ود را ما لک حقیقی ند مت ها
نمیبیند .در اید صــورت ،به جای ایدکه با ندمتهای الهی منرورانه فســاد کند ،مســؤالنه

رشد مینماید« :فَاذْ ُكُواْ ءَ َاالءَ اللَّ ِه َو َالتَْ ْعثَْ ْواْ ِى ْاْل َْر ِ
ض ُم ْف ِس ِدين»)اعراا74 :م.

داوند درســـوره عنکیوت بیان می کندکه ،قوم ثمود به ســـیج اســـتکیار در برابر

وداْ َوقَدتبي لَ ُكم ِّمن َّم َسْ ْ ْ ْاكِنِ ِه ْم َو
حی،قدرت واقبنگری ویش را از دســت دادندَ « :و َعادا َوََثُ َ

 16کارکرد تصویرپردازی در تبیین داستان ناقه حضرت صالح(ع) و رهیافتهای تربیتی آن در بافت موقعیتی

زيَّن َهلم ال َّشْ ْيطَا ُن أ َْعما َهلم فَصْ ْدَّهم ع ِنال َّسْ ْبِي ِ وكاَنُواْ مسْ ََْب ِ
صْ ْ ِين»)عنکیوت38 :م؛ که ن شانی از
َ ُْ َ ُ ْ َ
َ ُْ ْ
َ َ ُُ ْ
بافت استکیار یهنی قوم ثمود ،میباشد.
ســـوره عنکیوت ،با اندیشـــه ســـنت امتحان در قالج ندمتهای الهی در میان اعصـــار
مختلا ،نزول یافته)عیاعیایی1417 ،ق ،ج ،16ص99م که موقدیت قوم ثمود را ،با توجه به
قدرت فکری در ایااد م سکد در کوه ،ن شان میدهد؛ امری که سیج بافت اجتماعی « صد

سییل» و درنهایت ولم به آیت الهی گردید« :وءاتَْيْنَا ََثُود النَّاقَةَ مب ِ
ص َْ فَ َلَ ُمواْهَا»)ا سراش59 :م.
ََ ْ َ
ُْ
بیان کشــتد ناقه ،نشــان از صــدق واقدی در آیات قرآن اســت؛ بیان حقیقت اید ولم ،هنگام

تدذیج قوم تصویرسازی شده است« :فَما َكا َن اللَّه لِي ْلِمهم ولَ ِ
كنكاَنُواْ أَن ُف َس ُه ْم يَ ْلِ ُمون»)توبه:
ُ َ َُ ْ َ
َ
70م .بدیدصـــورت ،اینان در واقب نه به ناقه ،بلکهبه ویشـــتد ولم نمودند .داوند ،به بیانی

ِ
َش َق َها») شمس12 :م؛ یدنی فردی که
ثأْ
قاتل ناقه را ،بدبختترید فرد مدرفی میکند« :إِذ انبَْ َع َ
در میان قوم ویش آنچنان صاحج امتیاز ا ست که،منتخج م ساولیت بزرگی چون از بید
بردن ناقه ان می شـــود ،درواقب ،بدســـراناام ترید افراد واهد بود؛ زیرا قدرتی را که از
ندمتهای الهی بوده ،در جهت نافرمانی دا و سقوط ویش بهکار بردهاست.
 .2-3-2واقعیت اعجاز ناقه
نو اعااز ،در هر عصری بر اساس بافت پیرامونی و از جنس پیشرفتهترید امور مربوط
به همان زمان است ،تا مدعی نیوّت با آن تحدّیکند و درنتیاه ،انگیزه همگان برای مقابله با
او منیدث شـــود)جوادیآملی ،1386 ،ص 63م .بایدگنت ،اهمیت شـــتر از دیرباز در میان
عرب ،امری غیرقابل انکار اســت .شــترداری ،به درازای تاریخ زندگی عرب در شــنزارهای
شــک عربســتان اســت .مهمترید ویژگی شــتر ،داشــتد قابلیت فیزیولوژیکی اید حیوان
استکه ،تحمّل بیآبی را برای شتر هموار می سازد .به همید سیج ،در میان قیایل عرب که
در صــحراهای بیآب و علا زندگی میکردند ،شــتر موجودی ارزشــمند تلقی میشــد،
بهگونهای که بدد از گذشت عصرهای گوناگون و پیشرفت وسایل نقلیه ،شتر ،هنوز ارزش
ویش را در میان عرب از دست ندادهاست .بنابراید ،میتوان به اهمیت اید حیوان در میان
قوم ثمود ،بهعنوان یکی از قیایل عرب عاربه پی برد)ابدکثیر1419 ،ق ،ج ،1ص130م.
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اهمیت موضـو  ،زمانی روشـد میشـودکه بیینیم شـتر مذبور« ،ناقه» بوده اسـت؛یدنی،
ماده شــتر جوانی که رام بوده و به وبی تربیت شــده و نه تنها آزاری برای کســی نداشــته،
بلکه فرزندآور و شیرده بوده است.
در مقابل« ،کوه» نماد اقتدار و امنیت قوم ثمود میباشد .اید قوم ،تمام تمدن ویش را

در دل کوه ها به نمایش گذاشـــته بودند« :و ََثُ َّ ِ
ص ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْخَ بِالْ َواد»)فار9 :م.کوه،
ين َجابُواْ ال َّ
َ َ
ود الذ َ

آنچنان با زندگی قوم ثمود عاید شده که از منصقه زندگی شان با عنوان سنگ «حار» و از
ودشــان بهعنوان یاران ســنگ «اصــحاب الحار» یاد شــده اســت)حار80:م .بدید شــکل
میتوان به اهمیت بروز ناقه از دل کوه جهت اتمام حات بر ثمود پیبرد.
 .3-3-2واقعیت فتنه ناقه
مهمترید ندمت قوم ثمود ،هدایت با ارســـال ناقه بهعنوان آیت الهی بودکه ،در مقابل،
برای قوم ثمود ایااد مســـاولیت میکرد؛ مســـاولیتی که حامل ســـنت آزمایش الهی بود .به
همید سیج ،داوند در سوره قمر ،ح ضرت صالع) م را به جنیه فتنهگری ناقه آگاه نموده

ِ
ِِ
ِ
اصطَ ْب»)قمر27 :م.
است« :إِنَّا ُم ْسلُواْ النَّاقَة فَْْنَة َّهلُ ْم فَ ْارتَق ُبه ْم َو ْ

ِ
داوند در سوره اسراش ،آیات الهی را مایه تخویا امتها بیانکردهاستَ « :وَما نُْْس ْ ُ
بِاالْي ِ
ات إَِّال ختْ ِويفا»)اسراش59 :م« .تخوینی» بودن ناقه با وعده عذاب،در صورت عدم مراعات
َ

حقوق ناقه-از زبان حضرت صالع) م-در سه مورد در بیان ووایا قوم ،محرز است:
الف) ســـنارش به آزادگذاردن ناقه در زمید که با عیارت «فَْ َذ ُروهْْا» )اعراا 73:و

هود64:م بدان اشاره شده و اید آزادی با آزادی چریدن در زمید «تَأْ ُك ْ يف أ َْر ِ
ض اللَّ ِه» )هود:
64م تیییدگردیدهاست.

ب) سنارش به عدم هرنو بر ورد که به آسیج ناقه منار شود؛که باعیارت« َوالَََ وسوها

ِ
سوء»ٍ)هود64 :م آمده است.
بُ

ج) مهم ترید سنارش ،که بقیه سنار شات در را ستای آن قرار دارد ،سنارش به برنامه

زمانی آشامیدن آب توسر ناقه استِ ِ َ « :
ِ
ِ
ب يَْ ْوٍم َم ْعلُوم»)شدراش:
قال هذه ناقَةٌ َهلا ش ْ ٌ
ب َو لَ ُك ْم ش ْ ُ

َن الْماء قِسمةٌ بْْيْنَْهم ُك و ِش ٍ
ض »)قمر28 :م .داوند برای آزمایش قوم
ب ُُْمََ َ
ْ
155م و « َونَْبِّْْ ُه ْم أ َّ َ ْ َ َ ُ ْ
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ثمود ،قوانینی جهت آب نوشیدن ناقه قرار داد ،تا قوم ثمود به سیج حنظ حرمت اید آیت،
حرمت الهی را پاس دارند .تصــویر «آب» بهعنوان نقصه عصا حیات ثمود ،امری اســت که
باید مورد توجه واقب شـــود .با توجه به ریشـــه «ثمد» و بافت فیزیکی ســـرزمید «حار» در
عربســـتان ،می توان دریافت که منصقه زیســـت قوم ثمود نســـیت به مناعقی چون جنوب
عربستان ،منصقهای کمآب بوده است)بیومیمهران ،بیتا ،ص143م.
با ایدوجود ،در سوره شدراش ،تابلویی از ت صاویر ندمتهای قوم ثمود؛ همچون وجود

کشت و زر و چشمههای متددد ترسیم شدهاست« :أَتَُرتُكو َن ِى ما هاهنَا ء ِامنِي * ِى جن ٍ
َّات َو
َ َُ َ َ
ْ
َ
وع و خنَ ٍ طَْلعها ه ِ
ٍ
ض ْ ْيم») شدراش146-148 :م .در واقب ،با قرار دادن اید واقدیت در
َُ َ
*و ُزُر ٍ َ
ُعيُون َ

کنار بافت فیزیکی زندگی قوم ثمود میتوان به بافت اجتماعی اید قوم دســـت یافت .براید
اســاس ،قوم ثمود با پیشــرفت در مهندســی جنرافیای مســکونی ،بیشترید اســتناده را از
کمترید امکانات جنرافیایی مینمودند .قوم ثمود با مدیریت ،کمآبی را مهار نموده و آب
چاه را مانند جوییار به سـمت بانهای ویش روان میداشـتند؛ به همید سـیج ،در منصقهای
شک وکوهستانی کشتزارانی متددد داشتند.
حال با ایدکه ناقه می توانســـت مانند بقیه حیوانات با چریدن و نوشـــیدن عادی ادامه
حیات دهد؛ اما داوند ثمود را ،در بوته امتحان قرار داد و با آب ،که با توجه به بافت یهنی
ثمود با ارز ش بود ،آزمایش کرد .در روابر بینامتنی ،شـــییه به چنید آزمایشـــی در آیات
عالوت ،به چ شم می ورد .سربازان عالوت که برای مقابله با جالوت عی عریی میکردند،
به هنگام تشـــنگی به آبی پاک بر ورد کردند؛ اما در عید پاک و حیل بودن ،داوند
جهت آزمایش ل شگر ،قانونی جهت ا ستناده از آب قرار داد؛ که بر ا ساس آن هر کس تنها
میتوانست مشتی از آن آب را بنوشد)بقره249 :م.
درباره قوم ثمود نیز ،داوند جهت اســتناده از آب چاه ،روزی را برای شــتر و روزی
را برای قوم ثمود ،قرار داد .بدید روش،قوم ثمود در بهره برداری از آب چاه برای مزار
ویش ،با برنامهای جدید روبهرو شدند که قوانید گذشته را در هم می شکست .قوم ثمود،
ناقه را مزاحم منافب اقتصــادی ویش و نمادی از پیروزی حی بر بتپرســتی باعل ،بهشــمار
آوردند؛ به همید سیج درصدد کشتد ناقه برآمدند.
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.4-2کارکرد مؤلفه خیال در تصویرگری ناقه

ولاللَّ ِه ناقَةَ اللَّ ِه َو ُسْ ْقياها») شمس13 :م و « َويَاقَْ ْوِم َه ِذهِ نَاقَةُ اللَّ ِه لَ ُك ْم
قال َهلُ ْم َر ُسْ ُ
در آیات «فَ َ

ءَايَة»)هود64 :م؛ نشـــان از بافت اجتماعی قوم ثمود ،نســـیت به موضـــو آب اســـت« .ناقه»
صــالع) م ،با اضــافه به اســم جیله ان «ناقة اهلل» مدرفی شــده اســت .با توجه به ایدکه تمام

ه ستی مملوک داوند ا ست ،من سران ا ضافه «ناقه» به ا سم «ان» را ،از نو ا ضافه ت شرینی
دانســـته اند .اید اضـــافه ،به جهت تشـــرینی بودن ،صـــوصـــیتی مهم برای ناقه ایااد
میکند)عیاعیایی1417 ،ق ،ج ،8ص118؛ فخررازی1420،ق ،ج ،14ص316م.
بد ضی بر ا ساس روایات ،اید صو صیت برج سته را در پیدایش و بزرگی جثه شتر
میدانند)عیرســی ،1372 ،ج ،4ص679م؛ اما با توجه به بافت آیه ،میتوان به راز اید اضــافه
پیبرد .در سوره شمس ،به رعایت حی آب «نَاقَةَ اللَّ ِه َو ُس ْقيَْ َها»)شمس13 :م و در سوره هود،

به حی آزادی اید حیوان« :و يا قَْوِم ِ
هذهِ ناقَةُ اللَّ ِه لَ ُك ْم آيَة فَ َذ ُروها تَأْ ُك ْ يف أ َْر ِ
ضاللَّ ِه َو الَََ وسوها
ْ
ٍ
ذاب قَ يب»)هود64 :م ،اشاره شده است .به همید سیج ،اضافه تشرینی «ناقه
بِ ُسوء فَْيَأْ ُخ َذ ُك ْم َع ٌ
اهلل» نشان از ارتیاط اید اضافه با حرمت قوانینی است که داوند برای اید موجود قرار داده
بود؛ مانند اصصیح «بیت ان» که بر کدیه نهادهشدهاست.

ِ
ِ
ود النَّاقَة»)اسراش59 :م ،با انتساب
همچنید عیارات «إِنَّا ُم ْسلُواْ النَّاقَة»)قمر27 :م و « َوءَاتَْْيْنَا ََثُ َ

ارسال و ایتای ناقه به داوند ،با لنظ متکلّم مبالنیر ،عظمت اید آیت الهی را نشان میدهد.
در آیه  27سوره قمر ،داوند از «ارسال» ناقه سخد میگوید؛ در حالی که واژه «ارسال» ،به
افراد ییشــدوری اعیق میشــود که ،قابلیت تحمل رســالت را داشــته باشــند .با اید بیان،
داوند عیوه بر تدظیم ناقه  -با توجه به واژه «فتنه»  ،-ناقه را ،حامل رســـالتی بزرگ؛ یدنی
«امتحان الهی» مدرفی مینماید .بیان تخیّلی داوند ،بزرگداشـــت ناقه را با تییید حرمت اید
حیوان ،گره میزند .بدید روش ،مخاعیان به سیج انت ساب ناقه به داوند متدال ،به حقیقت
امتحان در ارسال ناقه و حرمت قوانید الهی آن ،آگاهی مییابند.
.5-2کارکرد مؤلفه عاطفه ،در تصویرگری ناقه
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عاعنه ناصــحانه موجود در کیم صــالع) م در مورد ناقه ،به دو عریی هویدا میشــود؛

ابتدا در تصـــویرگری اعااز ناقه« :قَ ْد َجاءَتْ ُكم بَْيِّْنَةٌ ِّمن َّربِّ ُك ْم َه ِذهِ نَاقَةُ اللَّ ِه لَ ُك ْم ءَايَة»)اعراا:

73م؛ «قَ ْ َ ِ
ِ
ْت َعلى بَْيِّْنَ ْ ٍة ِّمن َّر ى َو ءَاتَ ِىن ِمْن ْهُ َر ْةَ ْة»)هود63 :م؛ حضـــرت
ال يَْ َق ْوم أ ََرءَيَُْْ ْم إن ُكنْ ُ َ
صالع) م اید بینه را ،فرستاده شده از عرا «پروردگار ثمود» مدرفی میکند « َربَّ ُکم» ،تا میان
ربوب یت الهی و قوم ثمود پیو ندی عاعنی برقرار ک ند .ســـپس ،با تو جه به ع یارت «لَ ُکم»

و« َرةَْ ْه» ،وجود « نا قه» را امری حا مل رح مت ،برای ثمود مدرفی می ن ما ید؛ که مهم ترید
منندت آن ،آیت بودن اید حیوان در اثیات صـــدق نیوّت اســـت .بدید شـــکل ،حضـــرت
صــالع) م میان قوم ثمود وآیت بودن «ناقه» ،پیوندی برقرار میکند .مســتکیران ثمود ،نیوّت
را امری در جهت رســـاندن منندت به پیامیران قلمداد میکردند؛ در صـــورتی که پیامیران
حقیقت هدایت را ،منندتی برای راهیان هدایت میدانستند.

مسیر دوم بروز عاعنه ،به جنیه امتحانی ناقه اشاره دارد .در آیه« :فَ َذ ُروها تَأْ ُك ْ يف اَْر ِ
ض
ٍ
ِ
ذاب قَ يب »)هود64 :م حضــرت صــالع) م« ،ناقه» را آیتی
اللَّه َو الَََ وس ْ ْ ْوها بِ ُس ْ ْ ْوء فَْيَأْ ُخ َذ ُك ْم َع ٌ
بزرگ مدرفی میکند که مردم میتوانند به سیج مشاهده آن ،راه یابند و به سدادت برسند،
اما باید متوجه حرمت قوانید الهی در مورد « ناقه» باشـــند؛ زیرا در صـــورت تدرّض به اید
حرمت ،عذابی سخت در پیش واهند داشت.
 .3رهیافتهای تربیتی داستان ناقه در بافت همزمانیو درزمانی
در اید بخش باتوجه به کارکردهای بیان شده از عنا صر ت صویر به رهیافتهای تربیتی
اید داستان در عصر نزول و عصرهای مختلا پردا ته میشود:
 .1-3رهیافت تربیتی مؤلفه اندیشه
مؤلنه اندی شه در ت صاویرناقه ،ن شانمیدهد عظمت و حقارت هرچیز ،درگرو نزدیکی
به داوند متدال ،مدنا مییابد .تصـــویر ناقه و قوم ثمود در قرآن ،نمایشـــگر پیروزی حتمی
داوند و آنچه به او منتسج میباشد ،بر سرکشانیست که به قدرت ویش فرینته شده و به
سیج عدم تزکیه ،حامی شقاوت و عنیان گردیدهاند.

عل ی
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داوند با اید تصــاویر ،میان مســتکیران متخص ـ

ثمود و مســتکیران مکّه و موقدیت

همزمانی عصــر نزول ،پیوند برقرار نموده اســت .مســتکیران مکّه ،به ســیج داشــتد قدرت
سیاسی و اجتماعی ،که نمود بافت اجتماعی ایشان در عصر نزول آیات است ،راه عنیان در
پیشگرفته و در واقب به دنیا فرینته شده و به جای تزکیه ننس ،به بیراهه گردنکشی افتادهاند،
که نمودی از بافت یهنی ایشـــان اســـت .تصـــاویر قوم ثمود در ســـا تارکین ،در بافت
«درزمانی» ،ن شان میدهد که ندمتهای دنیوی؛ چون قدرت ،ثروت ،تخ ص

و ...که برای

هر ع صر و ن سلی ،متنا سج با آن زمان برج سته می شود ،اگر همراه با تزکیه نیا شد ،به دلیل
دوری از منیب هستی ،به مسیری جز شقاوت منتهی نمیشود.
 .2-3رهیافت تربیتی مؤلفه زبان
مؤلنه زبان در آیات ناقه ،نشـــان می دهند که مدازه الهی در عصـــر رســـالت پیامیر
اکرم)صم نیز «آیه» و نشانه صدق رسالت پیامیر)صم است؛ «بینه» و گواه روشنی استکه،
تاریکیهای شـــک را میزداید و «میصـــره» اســـت ،که برای جویندگان حقیقت که عالج
مدازهای عقل گرا ،چه در بافت هم زمانی و چه در بافت «درزمانی» عصـــرهای مختلا
ه ستند ،اتمام حات میکند .به همید دلیل در سوره هود ،که از سور مییّد ناقه ا ست،آیات

تحدّی با قرآن وجوددارد« :أَم يْ ُقولُو َن افَْرتئه قُ فَأْتُواْ بِع ْش ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِ س ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْوٍر ِّمثِْل ِه م ْفَرتي ٍ
ات َو ْاد ُعواْ َم ِن
َ
ُ ََ
َْ
ُ َ
َُ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
صادقي»)هود13 :م.
ْ
اسََطَ ْعَُم ِّمن ُدون اللَّه إِن ُكنَُ ْم َ
بنابراید ،مخاعیان اید کتاب الهی ،به لحاظ بافت یهنی ،در هرعصـــری «مســـتیصـــر»

ه ستند .اید نکته ،در مورد بافت پیرامونی نزول سوره عنکیوت،که حامل پیام سنت امتحان
الهی اســــت ،نیز قا بل تو جه اســــت .اید ســـوره ،در دوران نزد یک به هارت نزول
یافته)عیاعیایی1417 ،ق ،ج ،16ص99میدنی زمانیکه مشرکان با اعی از هارت مسلمانان،
تمام تیش ود را جهت بازداشت نزدیکان و فرزندان مسلمان ویش ،میکردند و شرایر
هارت را برای ایشــان ،عاقتفرســا نشــان میدادند .داوند در اید ســوره ،با توجه به بافت
اجتماعی نزول ،تأکید میکند ســنت امتحان در مورد رهیافتگان به بینه الهی ،همواره جریان
دارد و مسلمانان باید بدانند که ایشان با آیات میصره ،مستیصر شدهاند؛ باید مراقج باشند که
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راه ثمود را که به ســـیج کمآبی ،منافب اقتصـــادی را بر بصـــیرت ویش برگزیدند و نابود
شــدند ،نروند و انه ،وعد و انوادههایشــان را ،از مســیر ســخت امّا پربرکت هارت ،باز
ندارد.
 .3-3رهیافت تربیتی مؤلفه واقعیت
رهیافت تربیتی مؤلنه واقدیت در دا ستان ناقه در بافت ع صر نزول و اع صار بدد در دو
موضو قابل بررسی است:
 .1-3-3واقعیت نعمات الهی بر ثمود
مؤلنه واقدیت در تصــویرگری ندمات الهی میان ثمود عیوه بر ترســیم امنیت ثمود و
حاصـــل یزی زمیدهای کشـــاورزی بهعنوان ندمتهای ویژه قوم ثمود ،تکذیج اهل مکّه
همعصـــرنزول را ،نســـیت به وجود ندمت کدیه بهعنوان محور امنیت اجتماعی و اقتصـــادی
مکّه ،نشــان میدهد .ســوره اعراا ،با اندیشــه لزوم پاییندی انســان ،در برابر پیمان داوند و
ندمتهای الهی)بازرگان،1387 ،ج ،1ص142م ،به نقل از شــواهد تاریخی همزمان با دوران
محاصـره در شـدج ابیعالج نزول یافته ،تا مسـلمید را با تمام توان ،بر عهد ویش در برابر
قادر ه ستی پاییند و در برابر تدهد شیصانی اهل مکّه در ح صر و ف شار)راوندی ،1409 ،ج،1
ص34م بر مسلمید ،مقاوم نماید .اید عهد الهی و آن عهد شیصانی ،در ادوار مختلا تاریخی
همچنان ادامه دارد و ان سان در هر ع صری ،باید با تدهد در برابر داوند ،ندمتهای الهی را
در راستای رضایت ولی ندمت ،استناده نماید.
ندمت های الهی قوم ثمود ،در ســـوره فار نیز از زبان داوند به تصـــویر کشـــیده
شــدهاســت؛ قوم ثمودی که با قدرت اســتکیار فکری ویش ،به تســخیرجنرافیای عییدی

پردا ته« :وََثُ َّ ِ
ص ْ ْخَ بِالْ َواد»)فار9 :م؛ با بافت همزمانی نزول مکّی آیات؛ یدنی
ين َجابُواْ ال َّ
َ َ
ود الذ َ

عصـــر قدرت قریش و شـــکناه مســـلمید ،پیوند برقرار میکند .آیات انتهایی ســـوره ،که

َ َع َذاب»)فار13 :م؛ پایانی
ك َسْ ْ ْ ْو َ
صْ ْ ْ َّ
ب َعلَْي ِه ْم َربو َ
ت صویری از شکناههای قیامت ا ست« :فَ َ

ا ست بر شکناه هایی که م ستکیران ثمود و متداقج آن گردنک شان مکّه ،بر م ست ضدنان روا
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میدا شتند .بدید صورت ،سوره فار ،با محوریت اندی شه حرکت در نظام عییدت و تاریخ،

نمود روج روشـــنایی حی « َو الْ َف ْج »)فار1:م از اوج تاریکی ،در برابر مخاعیید درزمانی
قرآن است.
در سوره ا سراش که به گزارش بر ی منابب تاریخی به سیج تقارن با مدراج پیامیر)صم
در ســـال های ابتدایی بدثت نزول یافته)یدقوبی ،1431 ،ج ،2ص26؛ راوندی،1409 ،ج،1
ص43م به مســأله مدراج بهعنوان آیت بزرگ الهی و تکذیج مشــرکید در برابر آن ،اشــاره
شــدهاســت .همچنید ،برپایی نظام تربیتی در آیات 23تا  39اید ســوره ،در برابر توهیدهای
مشــرکید مکّه ،بافت اجتماعی حاکم بر موقدیت همزمانی آیات رانشــان میدهد .قوم ثمود،
ناقه و م شرکان مکّه ،قرآن را تکذیج کردند .قوم ثمود ،آیت الهی را به سختترید شکل
از بید بردند و مشرکان مکّه درصدد توهید به مسلمید ،قتل و تکذیج آیات الهی برآمدند.
داوند با اید تصـــویرگری از واقدیت ثمود ،مســـتکیران جهان را در موقدیت های
«درزمانی» مختلا ،به دچار شدن به عقوبت اید قوم ،که با وجود رشد فکری دچارکوردلی
شـــدند ،تهدید میکند .قرآن کریم بیان میدارد که ،ولم به بینات الهی ،چیزی جز ولم به
وی شتد و افتادن در شقاوت نی ست .با اید بیان ،مؤلنه صدق هنری ،مخاعیید را به ف ضایی
که متکلّم در عصـــر ثمود شـــاهد آن بوده ،ســـیر میدهد تا مخاعیید در تاربه قوم ثمود با
تاسّم رفتارها و عواقج ایشان ،شریک شوند.
 .2-3-3واقعیت اعجاز و فتنه ناقه در بافت قرآنی
ســوره قمر ،با اندیشــه هشــدار ،نازلگردیده و در میان ســور قرآن ،دارای بیشترید
واژگان تنذیری ا ست .در ابتدای سوره ،از کنر و اعراض م شرکان در برابر آیات الهی ،که

ن شانه بافت یهنی و اجتماعی ع صر نزول میبا شد ،سخد به میان آمده ا ستَ « :و إِن يََْ ْواْ ءَايَة
ضْواْ َويَْ ُقولُواْ ِسْ ْحٌ وم ْسََْ ِم »)قمر2:م؛ که در واقب نشانه عملکرد کنار ستیزهجو در زمانهای
يُْ ْع ِ ُ
مختلا در برابر آیات و ه شدار داوند ،به جنیه امتحانی آیات ا ست .اید مو ضو  ،با بافت
هم متد ســـوره شـــدراش که تکذیج آیات پروردگار را در ادوار مختلا بیان میکند ،قابل
مشاهده است.
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ِ
ك ْاْلَقَْْبِي»)شــدراش214 :م؛ که مشــتمل بر
اید ســوره به شــهادت آیه« َو أَنذ ْر َع ِش ْ ْ ْ ْ ْ َقتَ َ
مأموریت رســـول دا)صم در اوایل بدثت اســـت)عیاعیایی ،1417،ج ،15ص250م ،بافت
اجتماعی مکّه «همزمان» نزول را ،نشـــان میدهد .در حالی که ،جنرافیای مکّه حتی قابلیت
ایااد ک شت و زر را نداشت ،م شرکید مکّه امنیت اجتماعی و اقتصادی ویش را مرهون
ندمت های الهی از جمله؛ وجود مســـاد الحرام و نزول قرآن؛ بهعنوان یگانه قانونی بود که
می توانســـت ایشـــان را از جاهلیت ،به تمدنی انســـانی ناات دهد .اما کنار م کّه به جای

پاســداشــت ندمت قوانید الهی ،مقابل جریان هدایت ،راه تکذیج را در پیش گرفتند« :إِنْ َُّه ْم
الس ْم ِع لَ َم ْع ُزولُون»)شدراش212 :م؛ امری که پیامیر اکرم)صم را بسیار ناراحت نمود.
َع ِن َّ

به همید سیج ،یکی از اغراض اید سوره ،ت سلی اعر ر سول دا)صم ا ست ،که به
جهت تکذیج نیوّت و قرآن توســـر قومش آزرده اعر میگشـــت .اید مدنا از اولید آیه

كب ِ
ات الْ ِكََ ِ
اب الْمبِ ِ
ك أََّال يَ ُكونُواْ ُم ِْْمنِي») شدراش:
اخ ٌع نَّْ ْف َسْ ْ ْ َ
آنکه مى فرماید« :تِْل َ
ك ءَايَ ُ
ي* لَ َعلَّ َ َ
ُ
2-3م ،هویداســـت .بدیدصـــورت ،اید آیات ،مشـــرکید تکذیجکننده آیات الهی را ،به

سرنو شت قوم ثمود تهدید مى کند؛ امری که همواره در زمانهای مختلا ،در مقابله باعل،
با رهیران حقیقت و آیات الهی مشهود است.
 .4-3رهیافت تربیتی مؤلفه خیال در تصویرگری ناقه
ا ضافه ت شرینی «ناقه ان» ن شان از ارتیاط اید ا ضافه با حرمت قوانینی ا ست که داوند
برای اید موجود قرار داده بود؛ مانند اصـــصیح «بیت ان» که بر کدیه نهاده شـــدهاســـت.
همانعور که مشـــهود اســـت ،کدیه به لحاظ واهری فرق چندانی با بناهای دیگر ندارد؛ اما
داوند به سـیج عنایت ویژه نسـیت به اید مکان ،قوانینی را قرار داد که بندگان با احترام به
اید قوانید ،رشد یابند .مسلماً تمامی ندمتهای موجود در عییدت ،چه ارق عادت باشند و
چه نیاشند ،منتسج به داوند هستند؛ اما اید اضافه تشرینی به صورت اص ،در قوه یال
مخاعج ،عظمتی دوچندان را از ناقه به ت صویر میک شد و ای شان را به توا ضب در برابر آیات
الهی ،وادار میسازد.
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بیان تخیّلی داوند ،بزرگداشــت ناقه را با تییید حرمت اید حیوان ،گره میزند .بدید
روش ،مخاعیان به ســیج انتســاب ناقه به داوند متدال ،به حقیقت امتحان در ارســال ناقه و
حرمت قوانید الهی آن ،آگاهی مییابند .اید قوانید ،در هر عصــر و نســلی توســر پیامیران
الهی به مردم ابین میشــود.آیات الهی ،عیوه بر هدایت انســانها،حامل قوانینی هســتند که
سنت امتحان را در جوامب مختلا ن شان میدهند؛ با توجه به اندی شه ه شدار در سوره قمر و
این که به اعت قاد بر ی اید آ یات متضـــمد ت هد ید مشـــرکید م کّه ق یل از هارت پ یامیر
اســـت)عیاعیایی1417 ،ق ،ج ،19ص55م .با ید گنت هشـــدار و امتحان در آیات الهی در
زمانهای مختلا ،دو روی یک ســکه هســتند که با مؤلنه یال ،در تصــویرپردازی قرآن
نمایش داده شدهاند.
 .5-3رهیافت تربیتی مؤلفه عاطفه
ســوره اعراا و هود به شــهادت مضــامید آیات در دوران مکه نزول یافته )عیاعیایی،
 ،1417ج ،8ص 6و ج ،10ص136م که ن شانگر بروز سختیها و و رنا درونی و بافت یهنی

ِ
ِ
اب
پیامیر)صم اســت؛ به همید ســیج در ســوره هود چنید آمده« :فَا ْس ْ ْ ََْق ْم َك َما أُم ْ َ
ت َو َمن تَ َ
ك و َالتَطْغَواْ إِنَّه ِِبَا تَْعملُو َن ب ِ
صْق»)هود112 :م .به کمک تصویرگری ،مخاعج تحت تأثیر
ْ ُ َْ َ
َم َع َ َ
قدرت عاعنی سخنان ح ضرت صالع در برابر ثمود در مدرفی ناقه ،در حالتی میان وا و

رجا واقب میشــود و در برابر «ناقه» ،ود را هم راغج به هدایت و هم مســاول حنظ ود از
عذابی سخت میداند.
در اید سور ،تصویرگری داستان ناقه صالع) م ،درس عیرتی است نسیت به بیرحمان
قریش که به گزارش بر ی منابب تاریخی با وجود شــنیدن صــدای ناله کودکان مســلمان در
شــدج ابیعالج)ابدکثیر ،1410،ج ،3ص84م ،مســیر شــقاوت را در برابر آیات الهی پیش
گرفته اند تا بدانند پیامیر)صم ،برادر دل سوز ای شان ا ست .با بیان دا ستان ح ضرت صالع) م،
حس عاعنه پیامیر)صم نســـیت به قومی که کوچک ترید رحمی به پیامیر دا نداشـــتند،
برانگیخته شده و درس استقامت تا آ رید لحظه به ایشان و دیگر مسلمانان ،داده میشود .بر
اید اســاس ،به جای رویش بذر کینه ،احســاس ترحّم نســیت به قومی که نه به آیات الهی،
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بلکه به ویش ستم میکنند ،در وجود رهیافتگان حی در برابر آزار اهل باعل ،در زمانهای
مختلا رویانده میشود
نتیجهگیری
تصـــویرگری در درون بافت موقدیتی با مولنه های اندیشـــه ،یال ،حقیقت ،زبان و
عاعنه ،بافت فیزیکی،اجتماعی و یهنی قوم ثمود و صــوصــیات ناقه را در فضــای ثمود به
تصویر میکشد و داستان اید قوم را با بافت همزمانی عصر نزول ،گره میزند .اید امر باعث
پیوند پیام دا ستان ،با مخاعیان درزمانی اع صار مختلا میگردد .بدید صورت که در بافت
درون دا ستان،کم آبی و کوه ت صویری از شرایر فیزیکی مکان زی ست قوم ثمود ا ست .در
مقابل ایااد مزار سر سیز و بناهایی در دلکوه بهعنوان ت صویری از بافت اجتماعی حا صل
از عملکرد ثمود در برابر اید شرایر را نشان میدهد ،امری که سیج ایااد بافت سرکشی و
برتریعلیی در میان قوم ثمود میشود.
داوند در برابر اید شرایر ن شانهای جهت هدایت قوم ثمود ارسال میکند که دارای
صو صیات ویژهای ست .ناقهای که به سیج رام بودن و شیردهی کارکردی مثیت در بافت
اجتماعی ثموددارد و از عرفی به ســیج روج از دل کوه درهم شــکننده بافت یهنی غرور
ثمودســـت تا قومی که در دل کوه ،انه می ســـازند ،بیینند که داوند قدرتی فوق قدرت
ای شان را دارا ست .با اتمامحات بر ثمود ،داوند بر ا ساس بافت فیزیکی و یهنی اید قوم،
ایشان را با مسأله تقسیمبندی آب مورد آزمایش قرارمیدهد.
بدید شــکل تصــاویر حاصــل از ناقه و ثمود نمایشــگر تناســج ویژگی اتمام حات و
امتحان الهی با بافت موقدیتی هرعصـــر ،چه در بافت درون داســـتان و چه در بافت موقدیتی
همزمانی نزول و چه در بافت درزمانی اعصــار مختلا اســت.داســتان ناقه در میان ثمود به
ســـیج کارکرد عناصـــر تصـــویر در درون بافت موقدیتی آیات دارای رهیافتهای تربیتی
میبا شد؛ ت صاویر دا ستان قوم ثمود در شرایر نزول آیات قرآن کنار جاهل مکه راکه جز
ونریزی و شــهوترانی افتخاری نداشــتند و یرهای از تمدن و قدرت ثمود را در مهندســی
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جنرافیا دارانیودند و با اید حال به ســیج ســرکشــی حاصــل از ننوی اجتماعی و اقتصــادی،
مسلمانان را تحت فشار شدید قرار میدادند به سختی تهدید میکند.
دیگر اینکه آیات مذکور زنگ صریست برای تمام صاحیان علم و تمدن درعصرهای
مختلا که اگر اســـتددادهای دادایشـــان را با تزکیه ننس همراه نکنند و ندمت را بدون
صـــاحج اصـــلی آن مدنظر قرار دهند و با آیات الهی مقابله نمایند در آتش برتریجویی
واهند افتاد و سراناامی جز نابودی و یلت نخواهند داشت.
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