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محمدعلی مجد فقیهی
چکیده:

به داللت آیۀ  28سورۀ نمل ،یکی از وقایعی که در آخرالزمان روی خواهد داد ،اخررا «دابر » از زمرن
خواهد بود .بنای قرآن در بنان خصوصنات داب  ،اجمال بوده است ،لذا با استفاده از آیات قرآن نمیتوان
مصداق داب را تشخنص داد .به همن دلنل ،تنها منبعی که میتواند مصداق داب را روش کند ،روایات
حضرات معصومن  است .روایات شنعه و اهل سنت در ای زمننره تفراوت زیرادی دارنرد .مرو
روایات شنعه ،امنرالمؤمنن  را مصداق داب معرفی کردهاند و مو مفسران شنعه ننز با قبول ایر
روایات ،تطبنق داب بر حضرت ایشان را قبول کردهاند ،درحالیکه در اکثر روایات اهل سنت ،داب یر
موجود جنب و غریب و خارقالعاده و با خصوصنات غنرقابل باور معرفی شده است.
باتوجهبه تواتر معنوی روایات شنعه و قرای دال بر صحت ای روایات ،تردیدی در تطبنق داب برر
امنرالمؤمنن  وجود ندارد و برخالف تصور معدودی از معاصران در اهانت بودن چنن تطبنقی ،ایر
آیه در صدد بنان یکی از فضایل امنرالمؤمنن  است.
کلیدواژهها :داب  ،امنرالمؤمنن حضرت لی ،تفسنر تطبنقی ،آخرالزمان ،رجعت.
* طلبه درس خارج ،حوزه علمیه قم ،دانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسالمی قم ،نویسنده مسئول/
bahadorirohollah@yahoo.com
** استادیار دانشگاه معارف اسالمی قمM110Faghihi@yahoo.com /
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مصداق
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مقدمه
این نوشتار به مصداقشناسی دابة االرض در آیۀ شریفۀ «وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیه ِْ ْ أَخْرَجْنَی
ل َُ ْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُکلََِّمُ ُ ْ أَنَّ النَّ سَ ک َنُواْ بَِ ی تِنَ لَ یوقِنُون»(نمل )28 :باتوجهه بهه راایها
دابة االرض جمعآاری شده ا سند ا متن آنها موردکنکاش قهرار ررتتهه اسهت .البتهه
بسیاری از راا احادیث غیرتقهی در کتب رجال معرتی نشدهانهد .لهاا در بسهیاری از
راایا  ،نمیتوان با بررسی سندی از اعتبار راایت اطمینان پیدا کرد ،اما باتوجهبه اینکه
ادلۀ حجیت خبر ااحد ،راایتی را که اطمینان به صهدار آن از معصهو داریهم حجهت
میکند ،اثوق به صدار جایگزین اثوق به سند میشود .به همین دلیل ،بررسهی قهراین
دال بر صدار اهمیت پیدا میکند.
برای جواب برخی پرسشها بررسی این مطلب که آیا دابة انسان اسهت یها حیهوان،
ضراری است؛ چراکه درصورتیکه معلو شود دابة نمیتواند انسان باشد ،راایها دال
بر انسان خاص از رردانۀ بحث خارج میشوند .به همین دلیل اررچه ایهن نوشهتار در
پی تفسیر آیۀ شریفه نیست ا کمتر به بحث لغوی پرداخته خواهد شهد ،دربهارۀ معنهای
شهود.
دابة ،بررسی لغوی انجا شهده اسهت تها انسهان یها حیهوان بهودن آن مشه
دراینباره از استعماال قرآنی هم استفاده شده است.
شود دابة یک مصداق انسانی خاص دارد ،باید بررسی شهود
درصورتیکه مش
که آیا اطالق این صفت بر انسان بهرای تکهریم یها تحقیهر ای اسهت ا آیها اصهوالا از
جنبههای م تلف ،چنین اطالقی اشکال دارد یا نه؟
رفتنی است که برای اجتناب از اتزایش حجم مقاله ،در برخی موارد غیرضراری از
ترجمه راایا خودداری شده است.
 .۱پیشینه
تعیین مصداق دابة االرض بهاسیلۀ راایا در کتابهای االیۀ حدیثی شیعه مانند کتاب
سلیم بن قیس موردتوجه قرار ررتته است(.هاللی5041 ،ق ،ج ،8ص )168بعهد از آن،
در کتب راایی دیگر مانند بصائر الدرجا صفار(5040ق ،ج ،5ص ،)845کاتی(کلینی،
5041ق ،ج ،5ص ،)591کمالالدین(ابن بابویه5991 ،ق ،ج ،8ص ،)181علهل الشهرایع
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شیعه ا اهل سنت میپردازد .به این منظور ،راایا

شیعه ا اهل تسنن دربهارۀ مصهداق

مصداقشناسی آیۀ داب االرض باتوجهبه روایات فریقن

209

(همو ،5921 ،ج ،5ص ،)560الغیبة(طوسی5055 ،ق ،ص )869ا م تصرالبصائر(حلی،
5085ق ،ص ،)029راایا
ررتته است.

تعیینکننده مصداق دابهة االرض موردتوجهه مؤلفهان قهرار

برای نمونه میتوان به تفسیر قمی(5040ق ،ج ،8ص ،)594تفسیر تبیان(طوسی ،بهیتها،
ج ،2ص )559تفسیر مجمع البیان(طبرسی ،5918 ،ج ،1ص )966ا تقریباا تمامی تفاسیر
متأخر اشاره کرد.
در کتب اهل تسنن ،راایها

تعیهین مصهداق دابهة االرض بیشهتر در کتهب تفسهیر

موردتوجه ا بررسی قرار ررتته است .ازجمله میتوان به تفسهیر جهامع البیهان(طبهری،
5058ق ،ج ،84ص ،)9مفههاتیا الغیههب(ت ههر رازی5084 ،ق ،ج ،80ص )118کشههاف
(زم شری5041 ،ق ،ج ،9ص )920ا تفاسیر متأخری همچون راح المعهانی(آلوسهی،
5051ق ،ج ،54ص ،)898التحریر االتنویر(ابن عاشهور ،بهیتها ،ج ،59ص )949ا تهی
ظالل القرآن(سید بن قطب5058 ،ق ،ج ،1ص )8661اشاره کرد.
البته در هریک از کتب راایی ا تفسیری توق ،تقط برخی از راایا مرتبط با دابهة
آارده شده ا در بسیاری موارد ،مؤلفان به راایاتی که با نظرشهان مواتهب بهوده ،توجهه
کرده ا به راایا

معارض اشارهای نکردهاند .تنها تألیف تحقیقی که راایا

با مضامین

متعارض را مورد بررسی قرار داده ،مقالهای است که به تازری چاپ شهده اسهت(.نک:
نقیزاده ا موسوینیا ،5922 ،ص18ه )29البته بهنظر نگارنده ،این مقاله دارای اشکاالتی
در دستهبندی راایا ا نیز تحلیل اشتباه راایا متعارض اسهت کهه در پایهان همهین
نوشتار ،مطالب تحلیلی آن مورد نقد ا پاسخرویی قرار ررتته است.
 .۲روایات شیعه
طبب جستجوی انجا شده در منابع شیعی ،با حاف مکررا  86 ،راایت دربارۀ مصداق
دابة االرض اجود دارد که برخی بهصراحت ا برخی با کمک یکدیگر ،بر تطبیهب دابهة
بر امیرالمؤمنین داللت دارند .در این میان ،تقط یک راایت اجود دارد کهه تطبیهب
دابة بر امیرالمؤمنین را نفی میکند که البته آن هم از منابع اهل تسنن به کتب شهیعه
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بسیاری از کتب تفسیر شیعه نیز در ذیل تفسیر آیۀ  28سورۀ نمل ،ضمن بیان تفسیر
آیه ،راایا مرتبط را نیز آارده ا به این اسیله اارد تعیین مصداق دابة االرض شدهاند.
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راه پیدا کرده است .در ادامه ،این راایا با دستهبندی ارائه شدهاند.
البته راایا توق اخباری هستند که مستقیماا به مصداق دابه مربوط میشوند ا ارهر
ب واهیم به تما راایاتی که دربارۀ دابة ا خراج آن در آخرالزمان است بپردازیم ،تعداد

 0راایت ،در تفسیر قمی  8راایت ،در کمالالهدین ،علهل الشهرایع ،امهالی ا

الدرجا
الغیبة طوسی هرکدا  5راایت ،در مناقب ابن شهرآشوب  8راایت ،در م تصر البصائر
 55راایت ا در بحاراألنوار(با حاف مکررا ا راایاتی که در کتب متقد آمده است)
 5راایت نقل شده است .البته اکثر این راایا در کتاب بحهاراألنوار جلهدهای ،99 ،6
 18 ،04ا  19رردآاری شدهاند.
در این نوشتار ،راایا توق در پهن دسهته تقسهیم شهده ا بهرای سهادهتهر بهودن
ارجاعا بعدی ،راایا بهترتیب ا پشتسرهم شمارهرااری شدهاند .همچنهین بهرای
کوتاهتر شدن حجم مقاله ا مفهو تر بودن معنای راایا  ،در برخهی مهوارد از ترجمهۀ
تحتاللفظی راایا اجتناب شده ا راایا  ،ترجمۀ معنایی شدهاند.
۲ـ .۱روایات صریح دال بر تطبیق دابة بر امیرالمؤمنین

راایت  .5رسول خدا امیرالمؤمنین را درحالیکهه در مسهجد خوابیهده بودنهد ا
مقههداری شههن را بههالش خههود قههرار داده بودنههد دیدنههد .رسههول خههدا بهها پایشههان
امیرالمؤمنین را تکان دادند سپس ترمودند :برخیز ای دابهة ا..یکهی از اصهحاب از
رسول خدا پرسید آیا ما هم میتوانیم همدیگر را بهه ایهن نها صهدا کنهیم؟ رسهول
خدا ترمودند :خیر ،به خدا قسم این نا م صوص علی است ا علی همهان دابههای
است که خدا در قرآن ذکر ترموده که «وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَه ِ ْ أَخْرَجْن لَ ُ ْ دَابَّةً مِنَ الْیأَرْضِ
تُکلَِّمُ ُ ْ أَنَّ النَّ سَ ک نُوا بِآی تِن ال یوقِنُونَ» سپس ترمود :یا علی اقتی آخرالزمان شهود خهدا
تو را در بهترین صور خارج میکند ا همراه تو اسیلۀ داغرااری است که دشمنانت
5
را با آن عالمت میرااری(. ...قمی5040 ،ق ،ج ،8ص)594
بررسی سندی :سند راایت صحیحه است .ابی بصیر در سند این راایت میتواند لیث
بن الب تری یا یحیی بن القاسم باشد که در هر دا صور سند متصل ا صحیا است.
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آنها بیشتر خواهد بود.
از بین راایا توق در کاتی  8راایت ،در کتاب سلیم بن قیس  5راایت ،در بصائر
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راایت  .8اما صادق ترمودند :ش صی از عمار یاسر دربارۀ آیۀ دابة االرض که
موجب شک ا تساد قلبش شده بود سؤال کرد .عمار رفت :به خدا قسم نمهینشهینم ا
نمیخور ا نمینوشم تا آنکه دابة را به تو نشان دهم ا همراه هم به راه اتتادند تها بهه

بود تعجب کرد ا اقتی عمار بلند شد به اا رفت :تو سورند خورده بودی که تا دابة را
به من نشان ندهی چیزی ن وری ا ننشینی .عمار رفهت :اا را بهه تهو نشهان داد ارهر
8
میتهمیدی(.قمی5040 ،ق ،ج ،8ص)595
بررسی سندی :در این راایت ،علی بن ابهراهیم مسهتقیماا از امها صهادق نقهل
میکند .ممکن است رفته شود در سند راایت تعلیب است ،لاا باتوجهبه راایهت قبلهی
سند چنین است« :حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِهی عبهدا ».کهه
در این صور

راایت صحیحه است ،اما این نظر پایرتتنی نیسهت؛ چراکهه در تفسهیر

علی بن ابراهیم ،سی راایت به این شکل اجود دارد اما قرینهای اجود نهدارد کهه ای
مانند کلینی در اینرونه از اسناد ،منظورش تعلیب بر سند قبلی بوده است .در غیهر ایهن
صور

هم از جمله راایاتی اسهت کهه علهی بهن ابهراهیم مسهتقیم اا بهه حضهر امها

صادق نسبت میدهد که البته بهنظر ما نمیتوان بهدلیل این نسبت ،سند این راایت
را جزماا صحیا دانست.
راایت  .9امیرالمؤمنین ترمودند ... :من صاحب بررشتهای مکهرر ا دالهت ا
صاحب عصا ا اسیلۀ داغرااری هستم ا مهن آن دابههای هسهتم کهه بها مهرد تکلهم
9

میکند(. ...کلینی5041 ،ق /591 ،5 ،صفار5040 ،ق ،ج ،5ص)599

بررسی سندی :در سند این راایت ،ابوعبدا .ریاحی ا ابیصامت حلهوانی هسهتند
که هر دا در رجال مهمل هستند ،یعنی اطالعاتی از ایشان در دست نهداریم .بنهابراین،
این راایت ضعیف بهحساب میآید.
راایت  .0با طفیل میرویهد از امیرالمهؤمنین دربهارۀ دابهه در آیهۀ دابهة االرض
پرسید  .حضر ترمودند :اا دابهای است که غاا میخورد ا در بازارها راه مهیراد ا
ازدااج میکند .از حضر

پرسید اا کیست؟ جواب دادند :اا ررانیگاه زمین است کهه
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امیرالمؤمنین رسیدند ،درحالی که حضر خرمها ا کهره مهیخوردنهد ا بهه عمهار
تعارف کردند .عمار نشست ا با حضر مشغول خوردن شد .ش صی که همراه عمار
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زمین بهااسطۀ اا آرا میریرد .پرسید اا کیست .ترمودند :صدّیب ا تاراق ا رئیس ا
0

ذاقرن این امت است(.هاللی5041 ،ق ،ج ،8ص)168

بررسی سندی :این راایت از کتاب سلیم بن قیس است کهه در اعتبهار آن خدشهه
راایت  .1جابر بن ابی عبدا .جدلی مهیرویهد :رازی بهر علهی اارد شهد ا
1
ایشان ترمودند :من دابة االرض هستم(.حلی5085 ،ق ،ص)029
راایت  .6ابی عبدا .جدلی میروید :بر علی اارد شهد ا حضهر ترمودنهد:
می خواهی سه چیز را قبل از آن که برای مهن ا تهو پهیش آیهد برایهت بگهویم؟ رفهتم
6
بفرمایید .ترمودند :من عبدا .هستم ،من دابة االرض هستم(.همان ،ص)029
راایت  .1اصبغ بن نباته میروید :درحالیکه امیرالمؤمنین نان ا سرکه ا راغن
زیتون میخوردند بر ایشان اارد شد ا دربارۀ دابه در آیۀ دابة االرض از ایشهان سهؤال
کرد  ،حضر
1

ترمودند :دابهای است که نان ا سرکه ا راغن زیتون میخورد(.همهان،

ص)026
راایت  .2اما صادق از ابوبصیر دربارۀ نظر مرد درخصوص آیهۀ دابهة االرض
2

پرسیدند ا خودشان ادامه دادند که دابه ،امیرالمؤمنین است(.همان ،ص)021

راایت  .9صالا بن میثم نقل میکند که در ضمن حدیثی به امها بهاقر عهرض
کرد که آیا بهنظر شما علی ،دابة االرض اسهت؟ ا حضهر پاسهخ دادنهد :بلهه(.همان،
9

ص)021
راایت  .54امیرالمؤمنین به مردی که از ایشان دربارۀ دابة پرسیده بود ترمودنهد:
اا دابۀ مؤمنی است که قرآن میخواند ا به خدای رحمان ایمان دارد ا غاا میخورد ا
در بازارها راه میراد .در حدیث دیگری همین مطلب نقل شده ا در انتهها اضهاته دارد
از حضر پرسید کهه ایهن دابهه کیسهت؟ حضهر ترمودنهد :اا علهی
که آن ش
54

است(.همان ،ص)020

راایههت  .55امیرالمههؤمنین ترمودنههد ... :مههن دابههة االرض هسههتم(. ...همههان،
55
ص)599
راایت  .58اما صادق ترمودند :رسول خدا ترمودند :خدا به من احی کهرد
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58

که ...علی دابهای است که با مرد تکلم میکند(.همان ،ص)592
بررسی سندی روای ت  5ت  :21این راایا

درااقع از کتاب بصائر الدرجا

کهه در کتهاب م تصرالبصهائر آمهده،

سعد بن عبدا .اشعری برداشت شده است ،اما امکهان

راای یعنی استاد سعد بن عبدا .اشعری در کتب رجهال نیامهده اسهت .مهثالا در سهند
راایت  ،1نا محمد بن عباس ا در سند راایت  ،6نا علی بن احمد بن حاتم در کتب
رجال یاتت نمیشود .دلیل این موضوع این است که در کتب رجال ،عمدتاا نا رااتهی
آمده است که در کتب اربعه از آنها راایا تقهی نقل شده ا اساتید سعد ،در راایا
کتاب بصائر الدرجا که به تضایل حضرا ائمه پرداخته با اساتید اا در راایها
تقهی کتب اربعه متفاا است .البته نمیتوان بهدلیل این مشکل ،یکسهره از تمها ایهن
راایا چشمپوشی کرد؛ چراکه باتوجهبه شهر کتاب سعد ا جاللت قدر خهود اا ا
تفاا

اسناد این راایا

یعنی تعدد طرق ،خود این راایا با یکدیگر تظهاتر دارنهد ا

لاا بدان نیاز به بررسی سندی ،مدلول آنها پایرتتنی است .عالاهبرآن ،این راایا در
کنار سایر راایا دربارۀ تطبیب دابه بر امیرالمؤمنین تواتر اجمالی یا معنوی دارد که
بحث آن در ادامه خواهد آمد.
راایت  .59اما رضها دربهارۀ آیهۀ دابهة االرض ترمودنهد :اا علهی اسهت(.ابن
59
شهرآشوب5919 ،ق ،ج ،9ص)548
راایت  .50امیرالمؤمنین ترمودنهد :مهن دابهة االرض هسهتم(.ابن شهرآشهوب،
50
5919ق ،ج ،8ص)552
بررسی سندی روایی

 21و  :21ایهن دا راایهت در کتهاب شهریف مناقهب آل

ابیطالب بدان سند آمدهاند.
راایت  .51رسول خدا ص ترمودند :مالئکه میرویند ... :علی دابهة االرض اسهت.
51

(مجلسی5049 ،ق ،ج ،04ص)11

بررسی سندی :سند راایت ضعیف است.
عالاهبر راایا توق در متون راایی شیعه ،نقل تاری ی دیگری نیز اجود دارد کهه
اررچه راایت صادرشده از حضرا معصومین نیست ،بهدلیل اینکه تضیلتی بهرای
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امیرالمؤمنین است که از زبان اصبغ بن نباته که یکی از اصهحاب خهوب ا معتمهد
امیرالمؤمنین است بیان ا از سوی معاایه که دشمن حضرتش اسهت تقریهر شهده،
حائز اهمیت است .عالاهبرآن در این نقل تاری ی ،تطبیب دابه بر امیرالمهؤمنین بهه

اصبغ بن نباته میروید :معاایه به من رفت :ای رراه شیعه ،آیا شما رمان مهیکنیهد
که علی دابة االرض است؟ من رفتم :هم ما چنهین نظهری داریهم ا ههم یههود چنهین
میرویند .معاایه رأس الجالو را خواست ا از اا دربارۀ دابة االرض در کتهب یههود
پرسید ا اا رفت که اسم دابة االرض «ایلیا»ست .معاایه را به مهن کهرد ا رفهت :اای
اصبغ چه قدر نا «ایلیا» به «علی» شبیه است(.حلی5085 ،ق ،ص)021
در بین راایا دستۀ اال ،راایت  5صحیحه است .سایر راایا دارای سند صحیا
یا موثب نیستند ،اما در کتب معتبر ا معراتی هم چون تفسیر قمی ،کاتی ا مناقهب ابهن
شهرآشوب ا م تصرالبصائر آمدهاند ا اصال ا بهدلیل تعداد زیاد(پانزده راایت به اضهاتۀ
یک نقل تاری ی) ا باتوجهبه این نکته که اسناد راایا

توق با یک دیگر متفهاا انهد

یعنی تعدد طرق دارند ،متواترمعنوی یا اجمالی بهحساب آمده ا نیاز به بررسی سهندی
ندارند .این راایا صریا در تطبیب دابه بر امیرالمؤمنین هستند.
۲ـ .۲روایات مؤید تطبیق دابه بر امیرالمؤمنین
در منابع راایی شیعه ،راایاتی اجود دارد که بیان میکند که دابههای کهه در آخرالزمهان

خراج میکند ،عصا ا میسم(اسیلۀ عالمهترهااری) بهه همهراه دارد .از طهرف دیگهر
راایا دیگری اارد شدهاند که بیان میکند کهه امیرالمهؤمنین ههم ایهن اسهایل را
همراه دارند .مجموع این دا دسته ،راایا مؤید تطبیب دابه بر امیرالمؤمنین است.
۲ـ۲ـ .۱روایات دال بر اینکه دابه عصا و میسم و ...دارد

راایت  .56امیرالمؤمنین در ضمن خطبه ترمودند ... :خهراج دابهة االرض از کهوه
صفا خواهد بود ا همراه اا خهاتم سهلیمان ا عصهای موسهی اسهت ا اا خهاتم را بهر
56
صور مؤمن میراارد(. ...ابن بابویه5991 ،ق ،ج ،8ص)181
بررسی سندی :در سند این راایت حسین بن معاذ ا قیس بن حف

توثیب ندارند.
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راایت  .51اما زمان ع ترمودند :دابة االرض از بین صفا ا مراه خارج میشود ا
51

عصای موسی ا خاتم سلیمان همراه ااست(.طوسی5055 ،ق ،ص)869

بررسی سندی :سند راایت بهسبب اجود راای مجهول(رجل ذکهر انهه مهن اههل
راایت  .52رسول خدا ترمودند :دابة االرض خارج میشود ا همهراه اا عصهای
52
موسی ا خاتم سلیمان است ا(. ...حلی5085 ،ق ،ص)026
بررسی سندی :سند این راایت مانند اسناد راایا

 1تا  58است.

راایت  .59عامه از حایفه از رسول خدا نقل کردهاند کهه همهراه دابهه ،عصهای
59
موسی ا خاتم سلیمان است(.مجلسی5049 ،ق ،ج ،99ص)901
بررسی سندی :راایت سند ندارد.
البته هیچیک از راایا این دسته ،سند صحیا یا موثب یا حسن ندارند اما باتوجهبه
تفههاا طههرق نقههل ،ایههن راایهها متظاترنههد .ضههمن اینکههه چههون تضههیلتی را بههرای
امیرالمؤمنین نقل نمیکنند ،احتمال دسیسهۀ غالیهان در جعهل آنهها اجهود نهدارد.
همچنین چون متضمن تعریف ا تمجیدی از هیچیک از نحلههها ا جریهانهها نیسهتند،
احتمال جعل از طرف بقیه هم بسیار کم است .بنابراین میتوان از مجموع آنهها نتیجهه
ررتت که دابهای که در آخرالزمان خراج میکند ،عصا ا میسم ا ...به همراه دارد.
عالاه برآن باید رفت این تعبیر که در راایا اارد شده که عصاى موسى ا انگشتر
سلیمان با ااست ،قرینهاى است بر اینکه دابة االرض یک انسان بسیار تعهال اسهت نهه
یک حیوان(.مکار شیرازی5910 ،ش ،ج ،51ص )110بنهابراین حتهی بهدان ضهمیمه
کردن راایا دال بر همراه داشتن عصا ا میسهم توسهط امیرالمهؤمنین خهود ایهن
راایا

برای تطبیب دابه بر حضرتش کفایت میکند؛ چراکه ارر قبول کنیم دابهه انسهان

است ،مصداق آن منحصر در امیرالمؤمنین میشود(.توضیا آن در ذیل «راایت دال
بر اینکه دابه انسان است» خواهد آمد).
۲ـ۲ـ .۲روایات دال بر این که امیرالمؤمنین عصا و میسم دارند

راایت  .84امیرالمؤمنین مکرر میترمودند :من تقسیمکنندۀ بهشت ا جهنم هستم ا
مههن تههاراق اکبههر هسههتم .مههن صههاحب عصهها ا میسههم هستم(.صههفار5040 ،ق ،ج،5
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ص)845

بررسی سندی :سند راایت صحیا است .البته دربارۀ محمد بن سنان ا مفضّل بهن
عمر تشکیکهایی اجهود دارد ،امها بههنظهر نگارنهده ههر دای آنهها امهامی ا ثقهه ا
راایت  .85اما صادق ترمودند :امیرالمؤمنین ترمودند ... :من صاحب عصا
85
ا میسم هستم(. ...همان ،ج ،5ص)844
بررسی سندی :راایت مرتوعه است.
راایت  .88اما صادق ترمودند :امیرالمؤمنین مکهرر مهیترمودنهد ... :مهن
88
صاحب عصا ا میسم هستم(.کلینی5041 ،ق ،ج ،5ص 596ا )028
بررسی سندی :باتوجهبه توضیحا

سند راایت  ،85سند این راایت ههم صهحیا

است .شایان ذکر است که علیرغم شباهت متن ،بهدلیل تفاا
 88دا راایت بهحساب میآیند.

سند ،راایتهای  85ا

راایت  .89اما صادق ترمودند :امیرالمؤمنین ترمودند ... :من صاحب عصا
89

ا میسم هستم(. ...کلینی5041 ،ق ،ج ،5ص 591ا )021

بررسی سندی :راایت بهدلیل محمد بن الولید شباب الصیرتی در سند آن ،ضهعیف
است.
راایت  .80اما صادق ترمودند :امیرالمؤمنین ترمودند ... :من صاحب عصا
80
ا میسم هستم(. ...ابن بابویه5921 ،ق ،ج ،5ص)560
بررسی سندی :سعد در ابتدای سند این راایت ،سعد بهن عبهدا .قمهی اسهت کهه
امامی ثقه جلیل است .راای پس از اا یعنی ابن عیسی هم احمد بن محمد بهن عیسهی
االشعری است که ای هم امامی ثقۀ جلیل است .پس راایت صحیا اسهت .راجهع بهه
بقیۀ سند به توضیحا

سند راایت  85رجوع کنید.

از بین پن راایت دسهتۀ 8هه8هه ،8سهه راایهت  84ا  88ا  80صهحیحه هسهتند.
عههالاهبههرآن ،پههن راایههت ایههن دسههته متظاترنههد پههس مههدلول آنههها یعنههی اینکههه
امیرالمؤمنین عصا ا میسم ا ...دارند ،پایرتتنی است.
از ضمیمهکردن راایا دستۀ 8ه8ه 5ا 8ه8ه 8یعنی راایاتی که میرویند دابه ،عصا
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ا میسم ا ...دارد ا راایاتی که میرویند امیرالمؤمنین هم همین اسایل را به همراه
دارند ،ا با درنظرررتتن اینکه خراج دابه در آخرالزمان است ا امیرالمؤمنین هم در
آخرالزمان رجعت میکنند ،این احتمال تقویت میشود که دابه همان امیرالمهؤمنین
است .جالب توجه اینکه آیا
رجعت است.

۲ـ .۳روایتی که تلویحاً اشاره دارد که دابه ،امیرالمؤمنین است

راایت  .81امیرالمؤمنین ترمودند :برادر رسول خدا ترمودند که ایشهان خهاتم
هزار پیامبر است ا من خاتم هزار اصی هستم ا من زحمهتههایی کشهید کهه بقیهه
نکشیدند .ما(کسانی که کال امیرالمؤمنین را میشنیدیم) رفتیم :مهرد دربهارۀ شهما
انصاف به خرج دادهاند .حضر ترمودند :اینرونه نیست ،من هزار کلمه مهیدانهم کهه
غیر از من ا محمد کسی نمیداند ازجمله آیۀ «وَ إِذا وَقَعَ الْقَیوْلُ عَلَیه ِ ْ أَخْرَجْنی ». ...
81

(صفار5040 ،ق ،ج ،5ص)954
بررسی سندی :تما راا

حدیث ،ثقه هستند .البته درخصهوص عبهدالرحمن بهن

سیابه ،توثیب خاص نداریم اما راایتی در رجال کشی است که نشاندهندۀ اعتمهاد امها

صادق به ااست(.نک :کشی5969 ،ش ،ج ،5ص )992ضهمن اینکهه ای از رجهال
اسناد کامل الزیارا هم هست .به همین دلیل مرحو خوئی ای را ثقه مهیدانهد(.نک:
خوئی5059 ،ق ،ج ،9ص )998تنها مشکل در سند راایت ،این است کهه اتصهال بهین
حسین بن م تار ا عبدالرحمن بن سیابه محرز نیست ،البتهه عهد اتصهال ههم محهرز
نیست ا البته به همین دلیل نمیتوان حکم به صحت سند راایت کرد.
در راایت توق ،باتوجهبه ابتدای آن ،امیرالمهؤمنین در مقها برشهمردن تضهایل
خود است که آیه را مطرح ا عبور میکنند ا ارر منظور حضر  ،بیان تضیلت خهود ا
تطبیب آیه بر خود نباشد ،بیان آیه در انتهای راایت بیدلیل خواهد بهود .بنهابراین بایهد
رفت این راایت تلویحاا دابه را بر حضرتش تطبیب میکند.
۲ـ۳ـ .۱روایت دال بر اینکه دابه انسان است

راایت  .86دربارۀ دابه از امیرالمؤمنین سؤال شد ،حضر
86

دُ ندارد بلکه ریش دارد(.حلی5085 ،ق ،ص)012

ترمودند :به خدا قسم اا

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 10:04 +0430 on Saturday June 2nd 2018
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بررسی سندی :راایت سند ندارد ا باتوجهبه راای آن ،احتماالا از منابع اهل تسنن
به متون شیعه راه پیدا کرده است.
این راایت ظهور در انسان بودن دابه دارد ا حضر در مقا بیان این مطلباند کهه
است؛ چراکه انسان است که د ندارد ا ریش دارد .این راایت میتوانهد مؤیهد تطبیهب
دابه بر امیرالمؤمنین باشد؛ زیرا طبب راایا شیعه که تطبیب دابه بر حضر ااضها
است اما طبب راایا

اهل سنت ،دابه یک حیوان عجیب ا غریب است ،براسهاس ایهن

راایت ،دابه چنین حیوان عجیبی نیست بلکه انسان است .ارر قبول کنیم که دابه انسهان
است یعنی باید تما راایا اهل سنت کنار رااشته شوند ا تنها راایا شیعه میماند
که دابه را بر امیرالمؤمنین تطبیب کرده است.
۲ـ۳ـ .۲روایت دال بر اینکه دابه امیرالمؤمنین نیست

راایت  .81حایفه از رسول خدا نقل مهیکنهد کهه حضهر ترمودنهد :طهول دابهة
81
االرض شصت زراع است ا(. ...مجلسی5049 ،ق ،ج ،6ص)944
بررسی سندی :راایت سند ندارد ا با اختالف کمی همان راایت  59است.
طبب قسمت اال این راایت ،دابه دارای ابعاد بزرری است که قابل تطبیهب بهر یهک
انسان نیست .البته راایت سند ندارد ا طبب نقل عالمهه مجلسهی در بحهاراألنوار(ج،99
ص()901راایت  59همین مقاله) ،راایت از کتب اهل سنت نقل شده اسهت .بنهابراین
میتوان این راایت را ازجمله راایا متون شیعی محاسبه نکرد.
نکتهای در ب ب روای ت ضعهفالسند پهشگفته :برخی از راایاتی که راشت مانند
راایتهای  50 ،59 ،0ا ...ضعیفالسند ،بودند اما بایهد بهه ایهن نکتهه دقهت کهرد کهه
ضعیف بودن تما آنها به غیر از راایت  80بهدلیل ناشناختهبهودن راایهها بودنهد نهه
اینکه راایان آنها معراف به جعل ا کاب بوده باشند .بنهابراین ضهعیف بهودن آنهها
بهمعنای صحیا یا موثب نبودن سند آنهاست نه اطمینان به کهااب بهودن راایهان ایهن
راایا .
جمعبندی روای ت شهعه
از مجموع راایا

راشته ،راایا

دستۀ اال شامل پانزده راایت به اضهاتۀ یهک نقهل
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تاری ی ،صراحت در تطبیب دابه بر امیرالمؤمنین دارد .پس از هر راایت بهصهور
کوتاه ا در انتهای راایا دستۀ اال ،بحث کلی راجع به سند آنها راشت کهه از بهین
آنها ،راایت  5دارای سند صحیا بود .راایا دستۀ دا شامل نُه راایت از  56تا 80

دابه بر امیرالمؤمنین ندارد ،بلکه با بیانی که در ذیل آن راشت ،مؤید تطبیب دابه بهر
حضرتش است .در بین راایاتی که در متهون شهیعه آمهده ،تقهط راایهت  81بههدلیهل
خصوصیا عجیب ا غریبی که بهرای دابهه برمهیشهمرد م هالف بها تطبیهب دابهة بهر
امیرالمؤمنین است ،اما همانطور که راشت عالاهبراینکه این راایت سند ندارد ،از
منابع اهل سنت به متون شیعه راه پیدا کرده ا توان مقابله بها راایها
ندارد.
بنابراین باید رفت راایا
دابه بر امیرالمؤمنین دارد.

شیعه بهصور

متهواتر شهیعه را

تواتر معنوی یا اجمالی ،داللت بر تطبیهب

 .۳روایات اهل سنت
راایا اهل سنت را میتوان به چهار دسهتۀ اصهلی تقسهیم کهرد .بهرای جلهوریری از
طوالنیشدن مقاله ،راایا اهل سنت رزارشاار ا با ذکر منابع آن ارائه میشود.
۳ـ .۱روایات دال بر انسان بودن دابه

راایت  .82ابوهریره از رسول خدا راایت میکند که ترمودند :دابه همراه بها خهاتم
سلیمان ا عصای موسی بیران میآید ا صور مؤمن را بها عصها ا بینهی کهاتر را بها
خاتم عالمترااری میکند(. ...طبری5058 ،ق ،ج ،84ص)55
راایت  .89شبیه راایت توق از عبدا .بن عمر نیز نقهل شهده اسهت(.همان ،ج،84
ص)55
همانطور که قبالا راشت ،باید رفت این تعبیر که در راایا اارد شده که عصهاى
موسى ا انگشتر سلیمان با ااست ،قرینهاى است بر اینکه دابة االرض یک انسان بسهیار
تعال است نه یک حیوان(.مکار شیرازی5910 ،ش ،ج ،51ص)110
راایا دال بر انسان بودن دابه ،مناتاتی با تطبیب دابه بر امیرالمؤمنین ندارد.
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بر تطبیب دارد ا راایت  86که داللت بر انسان بودن دابه دارد ،نهتنها مناتاتی بها تطبیهب
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۳ـ .۲روایات دال بر اینکه دابه یک حیوان عجیب و غریب است

ده راایههت در ایههن دسههته اجههود دارد .در ایههن راایهها

کههه از رسههول اکههر ،

امیرالمؤمنین ،قتاده ،مقاتل ا ابوهریره نقل شده ،دابه یک حیهوان عجیهب ا غریهب

از مو ا پشم است ،82چهاردستاپاست ،از اادی تهامه خهارج مهیشهود ،89سُهم دارد،

سرش به ابرها میرسد 94ا اهل مشرق ا مغرب اا را میبینند ،95طهول اا شصهت ذراع
است ،98در اا از هر رنگی هست ا بین دا چشمش ،یک ترسخ تاصله است ،99سهرش

مانند راا ،چشمانش مانند خوک ،روشهایش همچون تیل ،شاخش مانند راا کهوهی،
رردنش چون شترمرغ ،سینهاش شبیه شهیر ،رنگهش چهون پلنه  ،دمهش ماننهد قهو ،
پاهایش مثل شتر ،بین دا مفصلش مانند حضر

90

آد داازده زراع است.

راایهها دال بههر حیههوان عجیههب ا غریههب بههودن دابههه ،مناتهها بهها تطبیههب آن بههر
امیرالمؤمنین دارد.
۳ـ .۳روایت ساکت از انسان یا حیوان بودن دابه
راایت  .04از رسول اکر  راایت شده که دابه سه خراج دارد ،...سرش را از خهاک

پاک میکند ،صورتش همچون ستاره میدرخشد ،کسی نمیتواند اا را بگیرد .ش صهی
میخواهد با تظاهر به نماز از اا ترار کند درحالیکه دابهه از پشهت سهرش مهیآیهد ا
میروید االن نماز میخوانی؟ ...اا مؤمن ا کاتر را میشناسد(. ...ثعلبهی5088 ،ق ،ج،1
ص)889
این راایت مناتاتی با تطبیب دابه بر امیرالمؤمنین ندارد.
۳ـ .۴روایات دال بر جداسازی مؤمن و کافر توسط دابه

راایت  .05از رسول خدا نقل شده که دابه ،مؤمن ا کاتر را عالمترااری میکنهد.
همین مضمون از عبدا .بن عمر نیز نقل شده است(.طبری5058 ،ق ،ج ،84ص)55
همچنین سه راایت در دستههای پیشرفته نیز داللت بر جداسهازی مهؤمن ا کهاتر
توسط دابه دارند .این دسته از راایا نهتنها مناتاتی با تطبیب دابه بهر امیرالمهؤمنین
ندارد ،بلکه حتی میتواند مؤید تطبیب هم باشد؛ چراکه یکی از ااصاف امیرالمهؤمنین

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 10:04 +0430 on Saturday June 2nd 2018

معرتی شده است .ااصاف ذکرشده برای دابه چنین است:
راایا  94تا  .99اا از کوه صفا خارج میشود ا ابتدا سر اا نمایان میشود که پهر

مصداقشناسی آیۀ داب االرض باتوجهبه روایات فریقن

جداسازی مؤمن ا کاتر از هم است راایها
صفت امیرالمؤمنین دارند.
شایان ذکر است که در برخی راایا

221

 52 ،56 ،5ا  59شهیعی داللهت بهر ایهن

اهل تسنن ،دابه ،هم حیوان عجیب ا غریبهی

۳ـ .۵روایت دال بر تطبیق دابه بر امیرالمؤمنین

آلوسی چنین میروید :در المیزان ذهبی راایتی از جابر جعفی کهه کهااب اسهت ،نقهل

شده که دابه را علی میداند .راایت چنین است:
راایت  .08از ابوحنیفه نقل شده که :من دراغگوتر از جابر ندید  ،اا مهیرفهت :دابهه

انسان است ا اا علی کرّ ا .اجهه است(.آلوسی5051 ،ق ،ج ،54ص)899
دلیل کااب دانستن جابر جعفی تقط شیعه بودن ای است اررنه ایشان در هیچیک
از کتب رجالی شیعی متهم به کاب نشده است.
جمعبندی روای ت اهل سن
باتوجه به توضیحاتی که در انتهای هر دسته از راایا اهل سنت راشت ،باید رفت از
بین پانزده راایت پیشرفته ،آخرین آنها داللت بهر تطبیهب دابهه بهر امیرالمهؤمنین
میکند که البته این راایت موردپایرش مفسران اهل سنت قرار نگرتته اسهت .راایها
دستۀ اال ا سو نیز مناتاتی با تطبیب دابه بر امیرالمؤمنین ندارند ،اما بقیهۀ راایها
اهل سنت م الف چنین تطبیقی هستند.
به تصریا مفسران بزرگ اهل سنت ،راایا اهل سنت که دابه را حیوانی عجیب ا
غریب معرتی میکند ،پایرتته نیست.آلوسی دراینباره مهیرویهد :بههدلیهل تعهارض ا
اضطراب راایا  ،اعتمادی به آنها نیست(.همان ،ج ،54ص )898ابن عاشور راایها
دابه را مضطرب ا ضعیفاالسناد میداند(.ابن عاشور ،بیتا ،ج ،59ص )949سید قطب
هم دراینباره میروید :راایا اصف دابه به حد صحت نمیرسد ،لاا خاصهیتههای
عجیب ا غریب برای دابه را قبول نمیکنیم(.سید بن قطب5058 ،ق ،ج ،1ص)8661
همچنین ذکرکردنی است که عمو مفسران اهل سنت رفتهاند که دابه انسان نیسهت
بلکه حیوان است(.نک :آلوسهی5051 ،ق ،ج ،54ص /898ابهن عاشهور ،بهیتها ،ج،59
ص /949سید بن قطب5058 ،ق ،ج ،1ص )8661اصرار مفسران اهل سنت بهر حیهوان
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بودن بدین دلیل است که ارر انسان بهودن اا را قبهول کننهد ،چهارهای جهز تطبیهب بهر
امیرالمؤمنین نیست.
برخی همچون آلوسی ،راایاتی که دابه را بر امیرالمؤمنین تطبیب میکند ،کهاب

راایا

دال بر امیرالمؤمنین آخرین راایت ذکرشده از اههل تسهنن ا نیهز راایها

شیعه است(.نک :آلوسی5051 ،ق ،ج ،54ص)899
باتوجهبه این نظریا مفسران بزرگ اهل تسنن ،ااضا است که راایا

اهل سنت

که مناتی تطبیب دابه بر امیرالمؤمنین است ،جعلی میباشهد .همهانطورکهه در بهاال
راشت ،طبب نظر این مفسران دلیل جعلی بهودن ایهن راایها  ،اسهناد ضهعیف ا نیهز
اضطراب متن این راایا است .دلیل چنین جعل رسترده ا پرتناقضی در عنوان «تعدد
ا مضمون راایا اهل سنت برای رریز از مصداق حقیقی» توضیا داده شده است.
 .۴جمعبندی روایات فریقین؛ قراین تطبیق
باتوجهبه اینکه خود مفسران اهل سنت راایا تطبیب دابه بر یک حیوان خارقالعهاده ا
عجیب ا غریب را قبول نمیکنند ا سند ا متن آنها را م داش میدانند ،بایهد رفهت
ایههن راایهها تههاب مقاامههت در برابههر راایهها متههواتر شههیعه در تطبیههب دابههه بههر
امیرالمههؤمنین را ندارنههد .بنههابراین بایههد رفههت از منظههر راایهها  ،تطبیههب دابههه بههر
امیرالمؤمنین بدان اشکال است .هرچند ارر کسی تواتر این راایا را نپهایرد نیهز
میتوان چنین جواب داد که باتوجهبه راایت صحیحۀ  5ا سایر راایا ا نیهز قراینهی
که در ادامه خواهد آمد ،تطبیب توق تأیید میشود.
۴ـ .۱قراین تطبیق دابه بر امیرالمؤمنین

۴ـ۱ـ .۱سازگاری با آیات قرآن ،فرابری معنای «دابة» درآیۀ موردبحث
در منطب قرآن ،کسی که هدایت نشده ا در ظلما است ،مرده(میّت) بهحساب میآید.
در آیا

 24ا  25سورۀ نمل که آیا

قبل از آیۀ موردبحث است چنین آمده« :إِنَّی

ال

تُسْمِعُ الْمَوْتى وَ ال تُسْمِعُ الصُّ َّ الدُّع ءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرینَ ،وَ م أَنْ َ بِ دِی الْعُمْی عَینْ ضَیللَتِ ِ ْ
إِنْ تُسْمِعُ إِالَّ مَنْ یؤْمِنُ بِآی تِن فَ ُ ْ مُسْلِمُون»؛ مسلماا تو نمىتوانى سه نت را بهه رهوش مردرهان
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برسانى ا نمىتوانى کَرها را هنگامى که راى برمهىررداننهد ا پشهت مهىکننهد تراخهوانى .ا نیهز
نمىتوانى کوران را از رمراهیشان برهانى ،تو تقط مهیتهوانى سه ن خهود را بهه رهوش کسهانى

(طباطبایی5051 ،ق ،ج ،51ص )994آیتا .مکار نیز در تفسیر نمونهه« ،مهوتی» را در
آیه بهمعنای مردران زنده نما میداند که تعصب ا لجاجت ا استمرار بهر رنهاه ،تکهر ا
اندیشۀ آنها را تعطیل کرده است(.مکار شیرازی5910 ،ش ،ج ،51ص)199
در مقابل این «موتی» که کسانی هستند که در ظلما رمراهی هستند ا حرکتهی در
مسیر نور ایمان ندارند ،از «دابة» نا برده شده که سراسراجودش حرکت است؛ چراکهه
همانطورکه در ادامه خواهد آمد ،دابه از دبب مشهتب شهده کهه بههمعنهای راه رتهتن ا
حرکت رای زمین است .بنابراین خاصیت معنایی مهمی که در معنای دابه اجهود دارد،
همان جنبش ا تحرک ا پویایی است .بهنظر آیتا .مکار  ،استعمال دابه در ایهن آیهه،
به نشانۀ تعالیت زیاد ای در راه خداست(.همان ،ج ،51ص)111
از طرف دیگر ،خراج این دابه منسوب به خداست؛ چراکهه در ابتهدای آیهه چنهین
آمده استَ « :و إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَه ِ ْ أَخْرَجْن لَ ُ ْ دَابَّیة »...کلمهۀ «اخرجنها» داللهت دارد کهه
خراج این دابه منسوب به خداست.
نکتۀ دیگر در این آیه این است که دابه از طرف خدا صهحبت مهیکنهد؛ چراکهه در
ادامۀ آیۀ شریفه چنین آمده است ...« :تُکلَِّمُ ُ ْ أَنَّ النَّ سَ ک نُوا بِآی تِن ال یوقِنُون»؛ یعنهی ایهن
دابه در کالمش میروید که مرد به آیا

ما(خدا) یقین ندارند.

نکتۀ مهم دیگر در کال دابه این است که ای مرد را از این لحاظ که به آیا خدا
یقین ندارند مؤاخاه میکند .چنین موجودی خودش باید از زمرۀ موقنین به آیا الههی
باشد ا در این صور نمیتواند یک حیوان باشد ا اصالا هرجا که در قرآن از کسهانی
که به آیا الهی یا آخر یقین دارند نا برده شده است ،در مقا مدح از انسهانههای
ااالمقا است ا چنین مقامی با حیوان بودن دابه کامالا ناسازرار است .بهرای نمونهه بهه
آیا

زیر توجه کنید:
«وَ الَّذینَ یؤْمِنُونَ بِم أُنْزِلَ إِلَه

وَ م أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ

وَ بِ لْآخِرَةِ هُی ْ یوقِنُیونَ»(بقهره)0 :؛ ا
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برسانى که آمادۀ پایرش ایمان به آیا ما هستند ا در برابر حب تسلیماند(.نمل 24 :ا )25
عالمه طباطبایی در تفسهیر المیهزان« ،مهوتی» را بههمعنهای رمهراه تفسهیر مهیکنهد.

۲۲2

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پاینز و زمستان 139۶

آنان که به آنچه بر تو نازل شده ا آنچه پیش از تو(بر پیامبران پیشین) نازل رردیده ،ایمان مىآارند
ا به رستاخیز یقین دارند.
«الَّذینَ یقهمُونَ الصَّلةَ وَ یؤْتُونَ الزَّک ةَ وَ هُ ْ بِ لْآخِرَةِ هُ ْ یوقِنُونَ أُولئِ

عَلى هُدىً مِنْ رَبِّ ِ ْ

مىپردازند ا آنها که به آخر
رستگاراناند.

یقین دارنهد ،بهر طریهب ههدایت از پراردرارشهانانهد

«وَ جَعَلْن مِنْ ُ ْ أَئِمَّةً ی ْدُونَ بِأَمْرِن لَمَّ صَبَرُوا وَ ک نُوا بِآی تِن یوقِنُونَ»(سجده)80 :؛ ا از آنهان
امامان(ا پیشوایانى) قرار دادیم که به ترمان ما(مرد را) هدایت مىکردند ،چون شکیبایى نمودنهد ا
به آیا ما یقین داشتند.

از آنچه راشت ،راشن میشود که چنین موجودی که برخالف «موتی» در راه خدا
جنبندری ا تحرک توقالعاده دارد ،خدا اا را از زمین خهارج مهیکنهد ،از طهرف خهدا
تکلم میکند ا به آیا الهی یقین دارد ،نمیتواند یک حیوان باشد بلکه باید موجهودی
عظیمالقدر باشد که نسبت نزدیکی با خدا دارد .چنین موجوی با این خصوصیا  ،قطعاا
از االیای الهی است.
بنابراین موجودا عجیب ا غریبی که راایا اههل سهنت بههعنهوان دابهه معرتهی
میکنند نمیتوانند مصداق صحیا آن باشند .بهعبار

دیگر ،راایا

اهل سنت با قرآن

سازراری ندارد .اما راایا شیعه که امیرالمؤمنین را بههعنهوان مصهداق دابهه بیهان
میکند ،کامالا هماهن ا منطبب با آیا قرآن است.
۴ـ۱ـ .۲تعدّد و مضمون روایات اهل سنت برای گریز از مصداق حقیقی

خود راایا اهل سنت میتواند قرینهای بر تطبیب دابه بهر امیرالمهؤمنین باشهد .در
این راایا که در ذیل عنوان راایا اهل سنت راشت ،دابه حیوانی بسیار عجیهب ا
غریب ا خارقالعاده معرتی شده اسهت؛ مهثالا حیهوانی کهه سهرش هماننهد سهر رهاا،
چشمش چون خوک ا روش اا مثل روش تیل ،شهاخش ماننهد شهاا رهاا کهوهی ا
رنگش رن

پلن

ا رردنش رردن شترمرغ ،سینهاش چون سینه شیر ا پاهایش چهون

پاهای شتر ا بین هر مفصلش داازده ذراع تاصهله اسهت .در اا از ههر رنگهی موجهود
است ا بین دا چشم اا یک ترسخ تاصله است .صورتش همچهون انسهان ا منقهارش
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وَ أُولئِ هُ ُ الْمُفْلِحُونَ»(لقمان 0 :ا )1؛ همانا آنان که نماز را برپا مهىدارنهد ا زکها

را
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چون پرندران ا . ...خصوصیا
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دابه بهقدری عجیهب اسهت کهه بسهیاری از مفسهران

معاصر اهل سنت نتوانستهانهد ایهن راایها را بپایرنهد(.نک :آلوسهی5051 ،ق ،ج،54
ص /898ابن عاشور ،بیتا ،ج ،59ص /949سهید بهن قطهب5058 ،ق ،ج ،1ص)8661

توجه به سایر آیا

قرآن که در آنها تضیلتی برای امیرالمؤمنین بیان شده است

ا راایا اهل سنت در ذیل آنها ،پاسخ این پرسش را راشن میکند .در اغلب چنهین
آیاتی ،راایا اهل سنت مصادیب رونارونی را معرتی میکنند ا دلیل آن هم دار کردن
مرد از مصداق ااقعی یعنی امیرالمؤمنین است .برای نمونه به آیۀ  61سورۀ مائهده
ا اقوال ا راایا
مِن رَّبِّ

اهل سنت در ذیل این آیه توجه کنید« .ی أَی َُّ الرَّسُولُ بَلَِّغْ مَ أُنزِلَ إِلَه

وَ إِن لَّ ْ تَفْعَلْ فَمَ بَلَّغْ َ رِسَ لَتَهُ وَ اللَّهُ یعْصِمُ

مِنَ النَّ سِ إِنَّ اللَّیهَ لَی ی َْیدِى الْقَیوْ َ

الْک فِرِین(».مائده()61 :نک :نجارزادرهان5929 ،ش ،ص84هه )95در آیها دیگهر قهرآن
مانند آیۀ تطهیر ا آیۀ االیت ا ...هم همین اضعیت اجود دارد.
باتوجهبه راایا متواتر شیعه در این زمینه ،بهنظر میرسد در آیۀ دابهة االرض ههم،
جاعالن برای انحراف ذهن مرد از این تضیلت امیرالمؤمنین دست بهه جعهل ایهن
راایا عجیب ا غریب زدهاند ا دابه را آن چنان خارقالعاده نشان دادهاند که موضهوع
جاابی برای نقل ا داستانپردازی باشد.
۴ـ۱ـ .۳روش قرآن در بیان فضایل امیرالمؤمنین

راش قرآن در بیان تضایل امیرالمؤمنین بهرونهای است که امکان تأایل آن به غیهر
معنای مراد خدا اجود داشته باشد ا در هیچیک از آیا قرآن ،تضهایل حضهرتش بهه
صراحت نیامده است .شاید دلیل این امر جلوریری از تحریک م الفان امیرالمهؤمنین
برای تحریف قرآن بوده است ،دسیسهای که دربارۀ راایا رسول خدا دال بهر تضهایل
امیرالمؤمنین طراحی ا اجرا شد(.نک :خمینی ،بیتها ،ص /550مطههری5925 ،ش،
ص )549برای نمونه به عد صراحت در آیۀ ابالغ ،آیۀ االیت ،آیهۀ تطهیهر ا ...توجهه
کنید .البته در تما آیا توق ،قراینی اجود دارد که مراد خدا را آشکار میکند .در آیهۀ
موردبحث ههم تعبیهر بههکاررتته(دابهة) بههرونههای اسهت کهه امکهان تأایهل بهر غیهر
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ارر این راایا پایرتتنی نیست ،باید به این پرسش پاسخ داد که چهرا چنهین راایهاتی
جعل شده است؟

۲۲۶
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امیرالمؤمنین اجود دارد ،اما با دقت به قراین م تلهف ،مهراد ااقعهی خهدا راشهن
میشود.
۴ـ۱ـ .۴روایات از امیرالمؤمنین

ا راایا نقلشده از امیرالمؤمنین نسبتاا کم است .اما دربارۀ دابه تعداد قابلتوجهی
راایت از امیرالمؤمنین نقل شده است(.نک :راایا 56 ،50 ،54 ،1 ،6 ،1 ،0ا )81
راایت  55را اما باقر از امیرالمؤمنین نقل کرده ا راایها  85تها  80را امها
صادق از ایشان نقل کرده اسهت .ایهن تعهداد راایها از امیرالمهؤمنین نشهان
میدهد که حضر به اینکه مصداق دابة االرض هستند ،معراف بودهاند ا بعداا بهدلیهل
کنار رااشته شدن از خالتت ظاهری ا انزاای سیاسی تحمیلی به ایشان ،ایهن تضهیلت
ایشان هم مثل سایر تضایلشان در حهال تراموشهی از ذههن اتهراد جامعهه بهوده ا لهاا
حضر

مکرراا آن را یاد آاری میترمودهاند .اینکه در تعهدادی از راایا (شهمارۀ 1 ،0

ا  )54از حضر راجع به دابه ا اینکه آیا ایشان مصداق آن هستند یا نهه سهؤال شهده
است ،مؤید این نظر است .همچنین مطابب نقل تاری ی در بین شیعیان ،تطبیب دابهه بهر
امیرالمؤمنین شایع بوده است .از راایت  54هم استفاده میشود که احتماالا بهدلیهل
کمرن شدن این تضیلت در جامعه ا تبلیغها علیهه امیرالمهؤمنین ،حضهر بنها
نداشتهاند این تضیلت را برای همه نقل کنند؛ رویا احتمال ابای آنهها از پهایرش ایهن
تطبیب زیاد بوده است.
۴ـ۱ـ .۵فهم عموم مفسران شیعه از روایات دابه

بهغیر از یکی از مفسران شیعه ،تما مفسرانی کهه اارد بحهث از مصهداق دابهة االرض
شدهاند ،تطبیب دابه بر امیرالمؤمنین را نفی نکردهاند .اکثر آنهها تصهریا بهه تطبیهب
دابه بر امیرالمؤمنین کرده ا تنها برخی از آنها دراینباره سهکو کهردهانهد .بهرای
نمونه ،شریف الهیجی راایها دال بهر امیرالمهؤمنین را متهواتر معنهوی مهیدانهد.
(شریف الهیجی5919 ،ش ،ج ،9ص )008مرحو شبر این راایها را متظهاتر معرتهی
میکند(.شبر5058 ،ق ،ص )969آیتا .مکار شیرازی ا آیتا .مدرسی نیز باتوجهبه
راایا

اارده ،مصداق دابه را امیرالمهؤمنین مهیداننهد(.مکار شهیرازی5910 ،ش،
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اکثر راایا

شیعه بهدلیل شرایط مساعد سیاسی از اما باقر ا اما صادق است
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ج ،51ص /119مدرسی5059 ،ق ،ج ،9ص )805عالمه طباطبایی هم که در تفسیر آیهۀ
دابة االرض دربارۀ مصداق آن سکو میکنند ،در بحث راائی ،راایتی مهیآارنهد کهه
داللت بر تطبیب دابه بر امیرالمؤمنین دارد(.نک :طباطبهایی5051 ،ق ،ج ،51ص996

را نپایرتته است .ایشان چنین تطبیقی را اهانت به حضهر علهی مهیداند(.صهادقى
تهرانى5059 ،ق ،ص)920در ادامۀ مقاله ،پاسخ اشکال ایشان خواهد آمد.
 .۵نقد اشکالها بر تطبیق دابه بر امیرالمؤمنین
۵ـ .۱اشکال اول :دابه اهانت است
رفته میشود اطالق کلمۀ دابه بر امیرالمؤمنین اهانت به ایشان است .صادقی تهرانی
دراینباره موضع بسیار تندی ات اذ کرده ا میروید« :کسی که چنین نسبتی بهه اتضهل
خالئب بعد از حضر

رسول بدهد ،جاهل خرف ناصبی یها شهبیه ناصهبی اسهت».

(همانجا)
برخی دیگر هم اطالق دابه بر امیرالمؤمنین را با قدر ا منزلت ایشهان ناسهازرار
دانسته ا رفتهاند چنین نسبتی از منظهر کالمهی ا ادبهی پایرتتهه نیسهت .ایشهان ادامهه
میدهند که هرچند دابه ،هم بر انسان ا هم بر حیوان اطالق میشود ،باتوجههبههکهاربرد
قرآنی ،این ااژه هرراه دربارۀ انسان بهکار رتته ،در مقا ذ ای بهوده اسهت(.نقیزاده ا
موسوینیا5922 ،ش ،ص)22
پاسخ

این اشکال مهمترین اشکال در تطبیب دابه بر امیرالمؤمنین است ،به همین دلیهل
سعی میشود در حد حجم این نوشتار ،پاسخ کاملی به آن داده شود.
 .2معن ی لغوی دابه
دابه از دبهب مشهتب شهده کهه بههمعنهای راه رتهتن ا حرکهت رای زمهین اسهت،
بهطوریکه از راه رتتن خفیفتر است ،آنرونه که حهواس آن را درک نمهیکنهد ا در
تارسی «جنبیدن» رفته میشود .این ااژه دربارۀ ماکر ا مؤنث بهکار مهیراد .جمهع آن
«دااب» است .بیشتر دربارۀ چیزی بهکار میراد که بر آن سوار میشهوند(.نک :مهاده د
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ا )041
در بین مفسران شیعه ،تقط جناب آقای صادقی تهرانی تطبیب دابه بر امیرالمهرمنین

۲۲۸
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ب ب در راغههب اصههفهانی5058 ،ق /تراهیههدی5054 ،ق /ابههن منظهههور5050 ،ق/
مصطفوی /5048 ،طریحی5056 ،ق)
دابه اسم جمع است که تما جانداران را با هرنوع حرکتی در بهر مهیریهرد ا تمها

بنابراین از نظر لغوی مسلّم است که کلمۀ دابه بر انسان ا حیوان اطهالق مهیشهود.
عالمه طباطبایی نیز به این مطلب تصریا میکند ا مهیترمایهد« :ازآنجاکهه کلمهۀ دابهه
بهمعنای جنبنده ،به هر صاحبحیاتی اطالق میشود که در زمین راه میراد ،مهیتوانهد
انسان باشد ا میتواند حیوانی غیر انسان باشد(».طباطبائی5051 ،ق ،ج ،51ص)996
 .1استعم ل قرآنی دابه
در اشکال ادعا شده بود که این ااژه در قرآن هرراه دربارۀ انسهان بههکهار رتتهه ،در
مقا ذ ای بوده است .جواب این است که ااالا بهر تهرض کهه در سهایر اسهتعماال
قرآنی چنین باشد(که چنین نیست) دلیلی نداریم که حتماا دربارۀ آیۀ موردبحث هم باید
چنین باشد .ثانیاا اینرونه نیست که استعمال دابه در سایر آیا قرآن در مقا ذ انسهان
بوده است ،بلکه این ااژه  50بار در آیا

قرآن بهکار رتته که در  2بار آن یعنی آیا

6

ا  16سورۀ هود 65 ،نحل 01 ،نور 01 ،تاطر 560 ،بقره 09 ،نحل ا  54لقمان ،قطعاا در
مقا ذ نبوده است ا یک بار آن هم آیۀ موردبحث است یعنی آیه  28سهوره نمهل کهه
نمیتوان رفت برای ذ استعمال شده است .بهعبار بهتر میتوان رفت در سایر موارد
یعنی آیا  92سورۀ انعا  50 ،سباء 64 ،عنکبو  89 ،شوری ا  0جاثیه نیز نمهیتهوان
مدعی شد که ااژۀ دابه در مقا ذ استعمال شده است .بهعبارتی هیچ آیههای در قهرآن
اجود ندارد که با اطمینان بتوان رفت ااژۀ دابة در آن در مقا ذ آدمیان اسهتفاده شهده
است.
حتی آیۀ  01سوره نور بهاضوح نشان میدهد که ااژۀ دابه در قهرآن دربهارۀ انسهان
هم بهکار رتته بدان آنکه کوچکترین اشعاری بهر ذ در آن اجهود داشهته باشهد .آیهه
چنین است« :وَ اللَّهُ خَلَقَ کلُ دَابَّةٍ مِّن مَّ ءٍ فَمِن ُْ مَّن یمْشىِ عَلىَ بَطْنِهِ وَ مِن ُْ مَّن یمْشىِ عَلیىَ

رِجْلَهنْ وَ مِن ُْ مَّن یمْشىِ عَلىَ أَرْبَعٍ یخَْلُقُ اللَّهُ مَ یشَ ءُ إِنَّ اللَّهَ عَلىَ کلّ شىَءٍ قَدِیر»(نهور)01 :؛
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انواع موجودا از انسان ا انعا ا حشرا ا پرندران را شامل میشود ،یعنی هر نهوع
ذی حیا با هر نوع حرکت(.مصطفوی5048 ،ق ،ماده د ب ب)
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ا خدا هر جنبندهای را از آبی آترید پس برخهی از آنهها کسهانی هسهتند کهه بهر شهکم خهود راه
میراند ا برخی از آنها کسانی هستند که بر رای دا پای خهود راه مهیرانهد ا برخهی از آنهها

حتی میتوان رفت این آیه درااقع دیدراه قرآن را در تعریف دابه نشهان مهیدههد.
بنابراین از جنبۀ تعریف دابه ،حاکم بر همۀ آیاتی است که ااژه دابه در آنها بهکار رتتهه
است.
طبب نظر برخی محققان ،از این آیه استفاده میشهود کهه دابهه بهه موجهود مهادی ا
جسمانی رفته میشود؛ زیرا طبب مدلول این آیه ،دابه دارای ایژرهیههای مهادی چهون
خلقت از آب ا حرکت بر دا پا ا چهار پا یا خزیدن است(.رضایی اصفهانی ا عهرب،
5929ش ،ص )21بنابراین دابه بر انسان ا حیوان اطالق میشود.
۵ـ .۲اشکال دوم :تنافی تعبیر با تکریم عالمان و بزرگان

رفته شده است سزااار نیست مکتب دین که به عالمان ا بزرران حرمهت مهینههد ،در
مقا تکریم ش صیت باالیی چون امیر مؤمنان از ای با عنوان دابه یاد کند(.نقیزاده
ا موسوینیا5922 ،ش ،ص)20
پاسخ

بر ترض که معنای لغوی ا استعمال قرآنی ااژۀ دابه دارای بار معنایی منفی باشد(که
باتوجهبه آنچه راشت چنین نیست) ،اقتی راایا متواتر همراه با قهراین اطمینهانآار،
بر تطبیب عنوان «دابة من االرض» بر امیرالمهؤمنین داللهت دارد ،بایهد اطهالق ایهن
عنوان بر حضرتش را قبول کرد ا معنای منفی آن را به تأایل برده ا معنای مثبت آن را
در نظر ررتت .مثالا باید رفت باتوجهبه معنهای لغهوی ااژۀ دابهه ،اسهتعمال آن دربهارۀ
امیرالمؤمنین ،برای نشان دادن تعالیهت زیهاد در راه خداست.راشهت کهه آیهتا.
مکار شبیه چنین نظری را در آیۀ موردبحث ارائه دادهاند(.نک :مکار شهیرازی،5910 ،
ج ،51ص)111
ارر تأایل را در ترض اهانهت ظهاهری نپهایریم ،بایهد لقهب «ابهوتراب» را ههم از
امیرالمؤمنین نفی کنیم؛ چراکه ااژۀ ابوتراب ظاهراا اهانت بهه ایشهان اسهت .عالمهه
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مجلسی تصریا میکند که دشمنان حضر

برای اهانت ا است فاف ایشان ،ایهن لقهب

را بر ایشان اطالق میکردند(.مجلسی5049 ،ق ،ج ،91ص )15به نمونۀ زیر توجه کنید:
«أَمَرَ مُعَ وِیةُ بْنُ أَبِی سُفْه نَ سَعْداً بِسَبِّ عَلِی بْنِ أَبِیطَ لِبٍ ع فَ مْتَنَعَ فَقَ لَ مَ مَنَعَ

أَنْ

حضر

بوده است ،به نقل تاری ی زیر دقت کنید:

«عَبَ یةَ بْنِ رِبْعِی قَ لَ قُلْ ُ لِعبداهلل بْنِ عَبَّ سٍ لِ َ کنَّى رَسُولُ اللَّیهِ ص عَلِهی ً ع أَبَی
تُرَابٍ قَ لَ لِأَنَّهُ صَ حِبُ الْأَرْضِ وَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ َی بَعْیدَ ُ وَ بِیهِ بَقَ َُهَی وَ إِلَهیهِ
سُکونُ َ »(ابن بابویه5921 ،ش ،ج ،5ص)516
۵ـ .۳اشکال سوم :سیاق
در ادامۀ اشکال قبل رفته شده که عالاهبرآنکه کاربرد قرآنی دابه دربارۀ انسان ،در مقها

ذ بوده است ،در آیۀ موردبحث ،سیاق چنین مقامی را تأیید میکند؛ چراکه آیه در مقا
ذ آن دسته از مردمانی است که به آیا الهی ایمان نیااردهاند .ازاینرا سهزااار اسهت
آنان را نه با زبان انسانی شریف ،بلکه با زبان یهک حیهوان مهورد خطهاب قهرار دههد.
(نقیزاده ا موسوینیا5922 ،ش ،ص)22
پاسخ

آیه دربارۀ مجازا انسانهایی است که به آیا الهی ایمان نیااردهانهد ،الهی ههیچ
دلیلی اجود ندارد که مجازا چنین انسانهایی باید چنین باشد که خطاب به آنها نهه
توسط انسانی شریف چون امیرالمؤمنین بلکه توسط یک حیهوان باشهد ،اررنهه در
این صور مأموران عااب الهی در جهنم نیز نباید مالئکۀ عظیم الشأن باشند بلکه باید
حیوان باشند .درحالیکه به تصریا قرآن ،مأموران عااب کفار در ایهن دنیها ا در آتهش
جهنم ،مالئکه هستند« :إِذْ یوحی رَبُّ

إِلَى الْمَلئِکةِ أَنَِّی مَعَک ْ فَثَبِّتُوا الَّذینَ آمَنُوا سَیأُلْقی فیی

قُلُوبِ الَّذینَ کفَرُوا الرُّعْبَ فَ ضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْن قِ وَ اضْرِبُوا مِنْ ُ ْ کلَّ بَنی نٍ»(انفهال«)58 :عَلَه ی

مَلئِکةٌ غِلظٌ شِداد»(تحریم )6 :ا...
۵ـ .۴اشکال چهارم :جعل غالیان
رفته شده چنین احادیثی که کلمهای مانند دابه را بر امیرالمؤمنین تطبیب میکنهد ،از

جعلیا

غالیان است .همانطورکه در طول تاریخ ،الفاظ ا آیا

قرآن را بیمناسبت یها
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با اندک مناسبتی بر اهل بیت یا م الفان آنها تطبیب کردهاند ،نظیر راایتهی کهه آیهۀ
«إِنَّ اللَّهَ ال یسْتَحْهی أَنْ یضْرِبَ مَثَلً م بَعُوضَةً فَم فَوْقَ »(بقره )86 :را تفسیر یا تأایل نمهوده
ا رفتهاند مراد از بعوضه ،امیر مؤمنان ا مراد از «ما توقها» رسول خدا است(.نقیزاده
پاسخ

تطبیب دابة من االرض بر امیرالمؤمنین بسیار متفاا با تطبیب بعوضه بر ایشهان
است ا همانطورکه راشت ،باتوجهبه معنای دابه در لغهت ا نیهز اسهتعماال قرآنهی،
دابه دربارۀ انسانها هم بهکار میراد .میتهوان رفهت دابهه معهادل کلمهۀ «جنبنهده» در
تارسی است که باتوجهبه شرایط استعمال ،ممکن است هیچ رونه اهانتی در آن نباشد.
۵ـ .۵اشکال پنجم :برخی روایات ،بهنوعی تطبیق دابه بـر امیرالمـؤمنین را
نفی کرده است
رفته شده است برخی راایا

بهنوعی تطبیب دابهه بهر امیرالمهؤمنین را نفهی کهرده

است یا دستکم در هالهای از تردید قرار میدهند.
اَ مِنْهُ چابراهیم ثقفیکأَیضاا :حَدَّثَنَا عبدا .بْنُ أُسَیدٍ الْکنْدِی -اَ کانَ مِنْ شُرْطَةِ الْ َمِیسِ-
عَنْ أَبِیهِ ،قَالَ :إِنِّی لَجَالِسٌ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ عَلِی إِذَا جَاءَ ابْهنُ مَعْهنٍ اَ ابْهنُ نَعْه ٍ مَعَهُمَها
عبدا .بْنُ اَهْبٍ الرَّاسِبِی ،قَدْ جَعَلَا تِی حَلْقِهِ ثَوْباا یجُرَّانِهِ ،تَقَاال :یا امیرالمهؤمنینَ اقْتُلْههُ اَ لَها
تُدَاهِنِ الْکاَّابِینَ ،قَالَ« :ادْنُهْ» تَدَنَا ،تَقَالَ لَهُمَا« :تَمَا یقُولُ؟» قَاال :یزْعُمُ أَنَّهک دَابَّهةُ الْهأَرْضِ ،اَ
أَنَّک تُضْرَبُ عَلَى هَاَا قُبَیلَ هَاَا -یعْنُونَ رَأْسَهُ إِلَى لِحْیتِهتَقَالَ« :مَا یقُهولُ هَؤُلَهاءِ؟» قَهالَ :یها
امیرالمؤمنینَ حَدَّثْتُهُمْ حَدِیثاا حَدَّثَنِیهِ عَمَّارُ بْنُ یاسِرٍ ،قَالَ« :اتْرُکوهُ تَقَدْ رَاَى عَنْ غَیرِهِ .ابْنَ أُ ِّ
السَّوْدَاءِ إِنَّک تَبْقَرُ الْحَدِیثَ بَقْراا ،اَ لَتُبْقَرَنَّ کمَا تَبْقَرُهُ ،خَلُّوا سَهبِیلَ الرَّجُهلِ ،تَهِْنْ یهک کاذِبهاا
تَعَلَیهِ کاِبُهُ ،اَ إِنْ یک صَادِقاا یصِبْنِی الَّاِی یقُولُ»(حلی5085 ،ق ،ص)019
بهعنوان اشکال رفته شده چون امیرالمؤمنین س ن عبدا .بهن اههب را تأییهد
نفرمودهاند ،میتوان این راایت را بهعنوان تأییدی بر نفی عنوان دابه تلقی کرد(.نقیزاده
ا موسوینیا5922 ،ش ،ص)29
پاسخ

ااالا نویسندران این مقاله راایاتی را که دال بر تطبیب دابه بر امیرالمؤمنین است،

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 10:04 +0430 on Saturday June 2nd 2018

ا موسوینیا5922 ،ش ،ص)20

۲3۲

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پاینز و زمستان 139۶

بدان توجه به تواتر آنها ا قراین دال بر صحت آنها را بهراحتهی ا بها کوچهکتهرین
اشکال سندی رد میکنند ،الی اقتی به این راایت میرسند به رمان اینکه مدلول ایهن
راایت مناتا با تطبیب دابه بر امیرالمؤمنین دارد ،بدان بحهث سهندی ،راایهت را

خود نفی نفرمودهاند.
پیش از این در قسمت قراین دال بهر تطبیهب دابهه بهر امیرالمهؤمنین بها عنهوان
«راایا از امیرالمؤمنین »دلیل اینرونه برخوردهای امیرالمؤمنین ا ابای ایشان
از تطبیب صریا دابه بر خودشان راشت.
نتیجهگیری
راایا شیعه ،امیرالمؤمنین را بهعنوان مصداق دابه معرتی مهیکننهد .ایهن راایها
بهدلیل تعدد طرق ،متواتر معنوی یا اجمالی هستند ا نیاز به بررسی سهندی ندارنهد .در
این بین ،حداقل یکی از راایها صهریا شهیعه ،دارای سهند صهحیا نیهز هسهت .در
هیچیک از راایا شیعه ردپای غالیان یا جاعالن دیده نشد.
عالاهبرآن ،راایا

شیعی دارای قراین دال بر صحت نیز هستند .این قراین عبهار

است از :سازراری با آیا قرآن ،تعدد ا مضمون راایها اههل سهنت بهرای رریهز از
مصداق حقیقی ،راش قرآن در بیان تضایل امیرالمؤمنین ا صدار راایها دال بهر
تطبیب از خود امیرالمؤمنین .تهم عمو مفسران شهیعه از راایها
قرینۀ صحت راایا دال بر تطبیب بر امیرالمؤمنین است.

دابهه نیهز ،دیگهر

باتوجهبه معنای لغوی دابه ا استعمال قرآنی ااژۀ دابه معلو میشود که تطبیب آن بر
امیرالمؤمنین اهانتی به ساحت ایشان بهحساب نمیآید.
راایا اهل سنت عموماا دابه را یک حیوان عجیب ا غریب ا خارقالعاده توصیف
میکنند .این راایا

بهدلیل نداشهتن سهند معتبهر ا بیهان خصوصهیا

بهاارنکردنی ا

متعارض برای دابه ،از سوی بسیاری از مفسران اهل سنت پایرتته نشده است .بنابراین
بههیچاجه نمیتوانند معارض راایا شیعه قلمداد شوند.
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پینوشتها:
 .5حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عبدا .ع قَالَ :انْتَهَى رَسُهولُ اللَّههِ ص إِلَهى أَمِیهرِ
الْمُؤْمِنِینَ ع اَ هُوَ نَائِمٌ تِی الْمَسْجِدِ قَدْ جَمَعَ رَمْلاا -اَ اَضَعَ رَأْسَهُ عَلَیهِ تَحَرَّکَهُ بِرِجْلِهِ -ثُمَّ قَالَ لَههُ :قُهمْ یها
دَابَّةَ اللَّهِ تَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ یا رَسُولَ اللَّهِ أَ یسَمِّی بَعْضُنَا بَعْضاا بِهَاَا الِاسْمِ تَقَالَ :لَا اَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا لَههُ
خَاصَّةا -اَ هُوَ الدَّابَّةُ الَّتِی ذَکَرَ اللَّهُ تِی کِتَابِهِ «اَ إِذا اَقَعَ الْقَهوْلُ عَلَهیهِمْ -أَخْرَجْنها لَهُهمْ دَابَّهةا مِهنَ الْهأَرْضِ
تُکَلِّمُهُمْ -أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا ال یوقِنُونَ» ثُمَّ قَالَ یا عَلِی إِذَا کَانَ آخِرُ الزَّمَانِ أَخْرَجَکَ اللَّههُ تِهی أَحْسَهنِ
صُورَةٍ -اَ مَعَکَ مِیسَمٌ تَسِمُ بِهِ أَعْدَاءَکَ...
ب اللَّه ِه قَه ْد َأ ْتسَه َد ْ َق ْلبِهی َا
 .8قَالَ أَبُو عبدا .ع:قَالَ رَجُلٌ لِعَمَّارِ بْنِ یاسِرٍ یا أَبَا الْیقْظَهانِ آیه ٌة تِهی ِکتَها ِ
شَکَّکَتْنِی -قَالَ عَمَّارٌ اَ أَی آیةٍ هِی قَالَ قَوْلُ اللَّهِ :اَ إِذا اَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیهِمْ أَخْرَجْنا لَهُهمْ دَابَّهةا مِهنَ الْهأَرْضِ،
الْآیةَ تَأَی دَابَّةٍ هِی قَالَ عَمَّارٌ اَ اللَّهِ مَا أَجْلِسُ اَ لَا آکُلُ اَ لَا أَشْرَبُ حَتَّى أُرِیکَهَا :تَجَهاءَ عَمَّهارٌ مَهعَ الرَّجُهلِ
إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع اَ هُوَ یأْکُلُ تَمْراا اَ زَبَداا ،تَقَالَ لَهُ یا أَبَا الْیقْظَانِ هَلُمَّ -تَجَلَسَ عَمَّارٌ اَ أَقْبَلَ یأْکُلُ مَعَههُ،
تَتَعَجَّبَ الرَّجُلُ مِنْهُ ،تَلَمَّا قَا َ عَمَّارٌ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ سُبْحَانَ اللَّهِ یا أَبَا الْیقْظَهانِ حَلَفْهتَ أَنَّهکَ لَها تَأْکُهلُ اَ لَها
تَشْرَبُ اَ لَا تَجْلِسُ حَتَّى تُرِینِیهَا ،قَالَ عَمَّارٌ قَدْ أَرَیتُکَهَا إِنْ کُنْتَ تَعْقِلُ.
 .9مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى اَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِیعاا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِی بْنِ حَسَّان قَالَ حَدَّثَنِی أَبُهو
عبدا .الرِّیاحِی عَنْ أَبِی الصَّامِتِ الْحُلْوَانِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ...:اَ قَالَ أَمِیهرُ الْمُهؤْمِنِینَ ع أَنَها ...اَ إِنِّهی
لَصَاحِبُ الْکَرَّا ِ اَ دَاْلَةِ الدُّاَلِ اَ إِنِّی لَصَاحِبُ الْعَصَا اَ الْمِیسَمِ اَ الدَّابَّةُ الَّتِی تُکَلِّمُ النَّاس...
 .0قُلْتُ یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى -اَ إِذا اَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةا مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ
ک
ت تِهدَا َ
ج ِعلْه ُ
خ ِب ْرنِهی بِه ِه ُ
ن َأ ْ
ت یها َأمِیه َر ا ْلمُه ْؤ ِمنِی َ
ن َهاَا َت ُقلْه ُ
النَّاسَ الْآیةَ مَا الدَّابَّةُ قَالَ :یا أَبَا الطُّفَیلِ الْهُ َع ْ
قَالَ:هِی دَابَّة تَأْکُلُ الطَّعَا َ اَ تَمْشِی تِی الْأَسْوَاقِ اَ تَنْکِاُ النِّسَاءَ تَقُلْتُ یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَنْ هُهوَ قَهالَ:هُوَ زِرُّ
الْأَرْضِ الَّاِی إِلَیهِ تَسْکُنُ الْأَرْضُ قُلْتُ یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَنْ هُوَ قَالَ صِدِّیبُ هَاِهِ الْأُمَّةِ اَ تَارُاقُهَها اَ رَئِیسُههَا
اَ ذُا قَرْنِهَا.
 .1حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عبدا .بْنِ مُحَمَّهدٍ الزَّیها ِ عَهنْ مُحَمَّهدٍ
یعْنِی ابْنَ الْجُنَیدِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِاٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عبدا .الْجَدَلِی قَالَ :دَخَلْتُ عَلَهى عَلِهی ع یوْمهاا
تَقَالَ أَنَا دَابَّةُ الْأَرْضِ.
 .6حَدَّثَنَا عَلِی بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّاشِدِی عَنْ خَالِدِ بْنِ مَ ْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ
بْنِ یعْقُوبَ الْجُعْفِی عَنْ جَابِرِ بْنِ یزِیدَ عَنْ أَبِی عبدا .الْجَدَلِی قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى عَلِی بْهنِ أَبِهی طَالِهبٍ ع
تَقَالَ :أَ لَا أُحَدِّثُکَ ثَلَاثاا قَبْلَ أَنْ یدْخُلَ عَلَی اَ عَلَیکَ دَاخِلٌ قُلْتُ بَلَى تَقَالَ أَنَا عبدا .أَنَا دَابَّةُ الْأَرْض.
 .1حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِیهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَیدِ بْنِ نَاصِاٍ عَنِ الْحُسَهینِ بْهنِ عُلْهوَانَ عَهنْ
سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع اَ هُوَ یأْکُهلُ خُبْهزاا اَ خَلها اَ زَیتهاا
تَقُلْتُ یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ اَ جَلَ اَ إِذا اَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةا مِهنَ الْهأَرْضِ تُکَلِّمُهُهمْ
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تَمَا هَاِهِ الدَّابَّةُ قَالَ هِی دَابَّةٌ تَأْکُلُ خُبْزاا اَ خَلا اَ زَیتاا.
 .2حَدَّثَنَا الْحُسَینُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَهالَ قَها َل
أَبُو جَعْفَرٍ ع :أَی شَیءٍ یقُولُ النَّاسُ تِی هَاِهِ الْآیةِ اَ إِذا اَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیهِمْ أَخْرَجْنا لَهُهمْ دَابَّهةا مِهنَ الْهأَرْضِ
تُکَلِّمُهُمْ تَقَالَ هُوَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.

حَدِّثْنِی ،قَالَ :تَقَالَ لِی« :أَ مَا سَمِعْتَ الْحَدِیثَ مِنْ أَبِیکَ؟» قُلْتُ :لَا ،کُنْتُ صَغِیراا ،قَهالَ :قُلْهتُ تَهأَقُولُ :تَهِْنْ
أَصَبْتُ ،قُلْتَ :نَعَمْ ،اَ إِنْ أَخْطَأْ ُ رَدَدْتَنِی عَنِ الْ َطَِْ ،قَالَ« :مَا أَشَدَّ شَرْطَکَ» قَالَ :قُلْتُ :تَأَقُولُ :تَِْنْ أَصَبْتُ
سَکَتَّ ،اَ إِنْ أَخْطَأْ ُ رَدَدْتَنِی ،قَالَ« :هَاَا أَهْوَنُ عَلَی» قُلْتُ :تَزْعُمُ أَنَّ عَلِیاا ع دَابَّةُ الْأَرْضِ ،قَالَ« :هَهْ» اَ ذَکَرَ
الْحَدِیث.
 .54نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یعْقُوبَ بْنِ شُعَیبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ عَبَایةَ قَالَ :أَتَى رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُهؤْمِنِینَ
ع تَقَالَ حَدِّثْنِی عَنِ الدَّابَّةِ قَالَ :اَ مَا تُرِیدُ مِنْهَا قَالَ أَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ عِلْمَهَا قَالَ هِی دَابَّةٌ مُؤْمِنَةٌ تَقْهرَأُ الْقُهرْآنَ
اَ تُؤْمِنُ بِالرَّحْمَنِ اَ تَأْکُلُ الطَّعَا َ اَ تَمْشِی تِی الْأَسْوَاقِ .حَدَّثَنَا الْحُسَینُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّهدِ بْهنِ عِیسَهى
عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ اَ زَادَ تِی آخِرِهِ قَالَ مَنْ هُوَ یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ هُوَ عَلِی ثَکِلَتْکَ أُمُّکَ.
 .55مِنْ کِتَابِ الْوَاحِدَةِ رَاَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عبدا .الْأُطْرُاشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِی عَنِ
الْبَرْقِی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ:قَهالَ أَمِیهرُ الْمُهؤْمِنِینَ ع َ ....أَنَها
بَارِزُ الشَّمْسِ ،اَ أَنَا دَابَّةُ الْأَرْضِ ،اَ أَنَا قَسِیمُ النَّارِ ،اَ أَنَا خَازِنُ الْجِنَانِ ،اَ أَنَا صَهاحِبُ الْهأَعْرَافِ ،اَ أَنَها أَمِیهرُ
الْمُؤْمِنِینَ ،اَ یعْسُوبُ الْمُتَّقِین...
 .58سَعْدٌ عَنِ ابْنِ هِشَا ٍ عَنِ الْبَرْقِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَاْ غَیرِهِ عَنْ عبدا .بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عبهدا.
ع:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ...لَقَدْ أَسْرَى بیرَبِّی عَزَّ اَ جَلَّ تَأَاْحَى إِلَی مِنْ اَرَاءِ حِجَاب ِ یا مُحَمَّهدُ عَلِهی آخِهرُ
مَنْ أَقْبِضُ رُاحَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ اَ هُوَ الدَّابَّةُ الَّتِی تُکَلِّمُهُمْ...
 .59قَالَ الرِّضَا ع تِی قَوْلِهِ تَعَالَى أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةا مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ قَالَ :عَلِی.
 .50اَبُو عبدا .الْجَدَلِی قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع:أَنَا دَابَّةُ الْأَرْضِ.
 .51رَاَى صَاحِبُ کِتَابِ الْوَاحِدَةِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِی بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عبدا .الْأُطْرُاشِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْأَحْمَسِی عَنْ اَکِیعِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَهنْ مُهوَرَّقٍ الْعِجْلِهی عَهنْ أَبِهی ذَر
حجَّه ُة
ب ا ْل َمقَها ِ َا ُ
الْغِفَارِی قَالَ تَقَالَ چ رسول ا.ک :یا َأبَا ذَر قَالُوا چالمالئکهک َا لِه َم لَها َنعْه ِر ُت ُک ْم َا َأنْه ُت ْم بَها ُ
الْ ِصَا ِ اَ عَلِی دَابَّةُ الْأَرْضِ اَ تَاصِلُ الْقَضَاءِ اَ صَاحِبُ الْعَصَا قَسِیمُ النَّارِ غَدا.
 .56حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ یحْیى الْجَلُودِی بِالْبَصْرَةِ
قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَینُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَیسُ بْنُ حَفْ ٍ قَالَ حَدَّثَنَا یونُسُ بْنُ أَرْقَمَ عَنْ أَبِی سَیارٍ الشَّهیبَانِی
عَنِ الضَّحَاکِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَال ....:خَطَبَنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِی بْنُ أَبِی طَالِهبٍ ع.....چتقهالک
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 .9حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ صَبَّاحٍ ،حَدَّثَنَا الْحُسَینُ بْنُ الْحَسَنِ ،حَدَّثَنَا عَلِی بْنُ الْحَکَهمِ ،عَهنْ أَبَهانِ بْهنِ
عُثْمَانَ ،عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیابَةَ اَ یعْقُوبَ بْنِ شُعَیبٍ ،عَنْ صَالِاِ بْنِ مِیثَمٍ ،قَهالَ :قُلْهتُ لِهأَبِی جَعْفَهرٍ ع:
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خُرُاجُ دَابَّةٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ عِنْدِ الصَّفَا مَعَهَا خَاتَمُ سُلَیمَانَ اَ عَصَا مُوسَى تَضَهعُ الْ َهاتَمَ عَلَهى اَجْههِ کُهلِّ
مُؤْمِنٍ تَیطْبَعُ تِیهِ هَاَا مُؤْمِنٌ حَقّاا اَ تَضَعُهُ عَلَى اَجْهِ کُلِّ کَاتِرٍ تَیکْتَبُ تِیهِ هَاَا کَاتِرٌ حَقّا.
 .51جَمَاعَةٌ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِی الرَّازِی عَنْ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَ أَنَّههُ مِهنْ أَهْه ِ
ل
قَزْاِینَ لَمْ یاْکُرِ اسْمَهُ عَنْ حَبِیبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یونُسَ بْنِ شَاذَانَ الصَّهنْعَانِی قَهال چعَلِهی بْهنِ إِبْهرَاهِیمَ بْهنِ

 .52حَدَّثَنَا الْحُسَینُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْقَاضِی عَنْ عبدا .بْنِ أَیوبَ الْمَ ْزُامِی عَنْ یحْیى بْهنِ أَبِهی بُکَیهرٍ عَهنْ
أَبِی حَرِیزٍ عَنْ عَلِی بْنِ زَیدِ بْنِ جُاْعَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَاْسٍ عَنْ أَبِهی هُرَیهرَةَ قَهالَ قَهالَ رَسُهولُ اللَّههِ ص:
تَ ْرُجُ دَابَّةُ الْأَرْضِ اَ مَعَهَا عَصَا مُوسَى ع اَ خَاتَمُ سُلَیمَانَ ع تَجْلُو اَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِعَصَها مُوسَهى ع اَ تَسِهمُ
اَجْهَ الْکَاتِرِ بِ َاتَمِ سُلَیمَانَ ع.
 .59اَ قَدْ رَاَى الْعَامَّةُ عَنْ حُاَیفَةَ أَنَّ النَّبِی ص قَالَ:دَابَّةُ الْأَرْضِ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاا لَا یفُوتُهَاهارِبٌ تَتَسِهمُ
الْمُؤْمِنَ بَینَ عَینَیهِ اَ تَسِمُ الْکَاتِرَ بَینَ عَینَیهِ اَ مَعَهَا عَصَها مُوسَهى اَ خَهاتَمُ سُهلَیمَانَ تَتَجْلُهو اَجْههَ الْمُهؤْمِنِ
بِالْعَصَا اَ تَ ْتِمُ أَنْفَ الْکَاتِرِ بِالْ َاتَمِ حَتَّى یقَالَ یا مُؤْمِنُ اَ یا کَاتِرُ.
 .84حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَ عبدا .بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْهنِ عُمَهرَ الْجُعْفِهی قَهالَ
سَمِعْتُ أَبَا عبدا .ع یقُول ...:اَ قَالَ ع کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ کَثِیراا مَا یقُولُ أَنَا قَسِیمُ اللَّهِ بَینَ الْجَنَّهةِ اَ النَّهارِ اَ
أَنَا الْفَارُاقُ الْأَکْبَرُ اَ أَنَا صَاحِبُ الْعَصَا اَ الْمِیسَم.
 .85حَدَّثَنَا عبدا .بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِی عَنْ بَعْضٍ رَتَعَهُ إِلَى أَبِی عبهدا .ع أَنَّههُ قَهالَ...:
إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَال اَ إِنِّی الْفَارُاقُ الْأَکْبَرُ اَ قَرْنٌ مِنْ حَدِیهدٍ اَ بَهابُ الِْْیمَهانِ اَ إِنِّهی لَصَهاحِبُ الْعَصَها اَ
الْمِیسَم...
 .88أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی اَ مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاا عَنْ مُحَمَّهدِ بْه ِ
ن
سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عبدا .ع قَال ...:اَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص کَثِیراا مَا یقُولُ أَنَا قَسِیمُ اللَّههِ
بَینَ الْجَنَّةِ اَ النَّارِ اَ أَنَا الْفَارُاقُ الْأَکْبَرُ اَ أَنَا صَاحِبُ الْعَصَا اَ الْمِیسَم...
 .89عَلِی بْنُ مُحَمَّدٍ اَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْهنِ الْوَلِیهدِ شَهبَابٍ الصَّهیرَتِی قَهالَ
حَدَّثَنَا سَعِیدٌ الْأَعْرَجُ قَالَ :دَخَلْتُ أَنَا اَ سُلَیمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَلَهى أَبِهی عبهدا .ع تَابْتَهدَأَنَا تَقَهال ...قَهالَ أَمِیهرُ
الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَا قَسِیمُ اللَّهِ بَینَ الْجَنَّةِ اَ النَّارِ اَ أَنَا الْفَارُاقُ الْأَکْبَرُ اَ أَنَا صَاحِبُ الْعَصَا اَ الْمِیسَم.
 .80أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِیسَى اَ عبدا .بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَهرَ عَهنْ أَبِهی
عبدا .ع قَالَ :قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَا قَسِیمُ اللَّهِ بَینَ الْجَنَّةِ اَ النَّارِ اَ أَنَا الْفَارُاقُ الْأَکْبَرُ اَ أَنَا صَاحِبُ الْعَصَا
اَ الْمِیسَمِ.
 .81حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَینِ بْنِ الْمُ ْتَارِ عَنْ عَبْه ِد
الرَّحْمَنِ بْنِ سَیابَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ عَبَایةَ الْأَسَدِی قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع اَ أَنَها خَهامِسُ
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مَهْزِیارَ الْأَهْوَازِی قال القائمک ... :تَ ْرُجُ دَابَّةُ الْأَرْضِ مِنْ بَینِ الصَّفَا اَ الْمَرْاَةِ اَ مَعَهُ عَصَها مُوسَهى اَ خَهاتَمُ
سُلَیمَانَ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ...

۲3۶

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پاینز و زمستان 139۶

خَمْسَةٍ اَ أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْ ِ تَسَمِعْتُهُ یقُولُ:حَدَّثَنِی أَخِی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّهُ خَاتِمُ أَلْفِ نَبِی اَ أَنَا خَهاتِمُ أَلْهفَ
اَصِی اَ کُلِّفْتُ مَا لَمْ یکَلَّفُوا قُلْنَا مَا أَنْصَفَکَ الْقَوْ ُ یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَیسَ حَیثُ تَاْهَبُ یا ابْهنَ أَاٍ إِنِّهی
لَأَعْلَمُ أَلْفَ کَلِمَةٍ مَا یعْلَمُهَا غَیرِی اَ غَیرُ مُحَمَّدٍ ص یقْرَءُانَ مِنْهَا آیةا تِی کِتَابِ اللَّهِ اَ إِذا اَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیهِمْ
أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةا مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا ال یوقِنُون.

تَتَسِمُ الْمُؤْمِنَ بَینَ عَینَیهِ اَ تَکْتُبُ بَینَ عَینَیهِ «مُؤْمِنٌ» اَ تَسِمُ الْکَاتِرَ بَینَ عَینَیهِ اَ تَکْتُبُ بَینَ عَینَیههِ «کَهاتِرٌ» اَ
مَعَهَا عَصَا مُوسَى اَ خَاتَمُ سُلَیمَان...
 .82طبری5058 ،ق ،ج ،84ص /55ابن ابیحاتم5059 ،ق ،ج ،9ص8980
 .89طبری5058 ،ق ،ج ،84ص58
 .94ت ر رازی5084 ،ق ،ج ،80ص /118زم شری5041 ،ق ،ج ،9ص920
 .95سمرقندی ،بیتا ،ج ،8ص199
 .98ت ر رازی5084 ،ق ،ج ،80ص118
 .99ت ر رازی5084 ،ق ،ج ،80ص /119زم شری5041 ،ق ،ج ،9ص920
 .90سمرقندی ،بیتا ،ج ،8ص /199ت ر رازی5084 ،ق ،ج ،80ص 118با کمی اختالف در نقل

منابع
 .5قرآن کریم.
 .8ابن ابى حاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفسهیر القهرآن العظهیم ،9 ،عربسهتان سهعودی :مکتبهة نهزار
مصطفى الباز5059 ،ق.
 .9ابن بابویه ،محمد بن على ،کمالالدین ا تما النعمة ،تصحیا علیاکبر غفارى ،8 ،تههران :اسهالمیه،
5991ق.
 .0ههههههههههههه  ،علل الشرائع ،5 ،قم :کتابفراشی دااری5921 ،ش.
 .1ابن شهر آشوب مازندرانى ،محمد بن على ،مناقب آل أبیطالب ،5 ،قم :عالمه5919 ،ق.
 .6ابن عاشور ،محمد بن طاهر ،التحریر ا التنویر ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .1ابن منظور ،محمد بن مکر  ،لسان العرب ،9 ،لبنان :دار صادر5050 ،ق.
 .2اربلى ،على بن عیسى ،کشف الغمة تی معرتة األئمة ،5 ،تبریز :بنیهاشمی5925 ،ق.
 .9آلوسى ،سید محمود ،راح المعانى تى تفسیر القرآن العظیم ،5 ،بیرا  :دارالکتب العلمیه5051 ،ق.
 .54ثعلبى نیشابورى ،ابو اسحاق احمد بن ابراهیم ،الکشف ا البیان عن تفسیر القرآن ،5 ،بیهرا  :دار
إحیاء التراث العربی5088 ،ق.
 .55جوادی آملی ،عبدا ،.تسنیم ،8 ،قم :مرکز نشر إسراء.5919 ،
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 .86رَاَى مُحَمَّدُ بْنُ کَعْبٍ قَالَ :سُئِلَ عَلِی ع عَنِ الدَّابَّةِ قَالَ :أَمَا اَ اللَّهِ مَا لَهَا ذَنَبٌ ،اَ إِنَ لَهَا لَلِحْیةا.
 .81اَ عَنْ حُاَیفَةَ عَنِ النَّبِی ص قَالَ :دَابَّةُ الْأَرْضِ طُولُهَا سِتُّونَ ذِرَاعاا لَا یدْرِکُهَا طَالِبٌ اَ لَها یفُوتُهَهاههارِبٌ

مصداقشناسی آیۀ داب االرض باتوجهبه روایات فریقن
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 .58حلى ،حسن بن سلیمان بن محمد ،م تصر البصائر ،5 ،قم :مؤسسة النشر االسالمی5085 ،ق.
 .59خمینی ،سید راحا ،.کشف االسرار ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .50خوئی ،سید ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث ،1 ،بیجا :بینا5059 ،ق.
 .51راغب اصفهانی ،حسین من محمد ،مفردا الفهاظ القهرآن ،تصهحیا صهفوان عهدنان داادی،5 ،
زنده در آسمانهها» ،قهرآن ا علهم،

شمارۀ .5929 ،6
 .51زم شرى ،محمود ،الکشاف عن حقائب غوامض التنزیل ،9 ،بیرا  :دار الکتاب العربی5041 ،ق.
 .52سمرقندى ،نصربن محمد بن احمد ،بحرالعلو  ،بیجا ،بینا ،بیتا.
 .59سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی ،تى ظالل القرآن ،51 ،بیرا  -قاهره :دارالشراق5058 ،ق.
 .84شبر ،سید عبدا ،.تفسیر القرآن الکریم ،5 ،بیرا  :دار البالغة للطباعة ا النشر 5058 ،ق
 .85شریف الهیجى ،محمد بن على ،تفسیر شریف الهیجى ،تحقیب میر جالل الهدین حسهینى ارمهوى،
 ،5تهران :دتتر نشر داد.5919 ،
 .88صادقى تهرانى ،محمد ،البالغ تى تفسیر القرآن بالقرآن ،5 ،قم :نشر مؤلف5059 ،ق.

 .89صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجا تی تضایل آل محمد ،تصهحیا محسهن کوچههبهاغى،
 ،8قم :مکتبة آیتا .المرعشی النجفی5040 ،ق.
 .80طباطبایی ،سید محمد ،المیزان تی تفسیر القرآن ،1 ،قم :دتتر انتشارا اسهالمى جامعهۀ مدرسهین
حوزه علمیه قم5051 ،ق.
 .81طبرسی ،تضل بن حسن ،مجمع البیان تی تفسیر القرآن ،9 ،تهران :ناصرخسرا.5918 ،
 .86طبرى ،ابو جعفر محمد بن جریر ،جامع البیان تى تفسیر القرآن ،5 ،بیرا  :دارالمعرته5058 ،ق.
 .81طریحی ،ت رالدین ،مجمع البحرین ،تصحیا سید احمد حسینی ،9 ،تهران :کتابفراشی مرتضوی،
5056ق.
 .82طوسی ،محمد بن حسن ،الغیبة ،5 ،قم :دارالمعارف االسالمیة5055 ،ق.
 .89طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان تی تفسیر القرآن ،5 ،بیرا  :دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
 .94ت رالدین رازى ،ابوعبدا .محمد بن عمر ،مفاتیا الغیب ،9 ،بیهرا  :دار احیهاء التهراث العربهى،
5084ق.
 .95تراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،تصهحیا مههدی م زامهی ا ابهراهیم سهامرائی ،8 ،قهم:
هجر 5054 ،ق.
 .98قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القرآن ،تصحیا طیب موسوی جزائری ،9 ،قم :دارالکتاب5040 ،ق.
 .99کشى ،محمد بن عمر ،رجال الکشی -اختیار معرتة الرجال(مع تعلیقا میرداماد االسترآبادی)،5 ،
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لبنانه سوریه :دارالعلم-دارالشامیة5058 ،ق.
 .56رضایی اصفهانی ،محمدعلی ،ا مریم عرب« ،اجود موجودا

۲3۸

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پاینز و زمستان 139۶

قم :مؤسسة آل البیت5969 ،ش.
 .90کلینى ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،الکاتی ،تصحیا علهىاکبهر غفهاری ا محمهد آخونهدى،0 ،
تهران :دارالکتب االسالمیه5041 ،ق.
 .91مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقى ،بحاراألنوار ،8 ،بیرا  :دار إحیاء التراث العربی5049 ،ق.

5048ق.
 .92مطهری ،مرتضی ،امامت ا رهبری ،81 ،تهران :انتشارا

صدرا.5925 ،

 .99مکار شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،5 ،تهران :دارالکتب االسالمیه.5910 ،
 .04نجارزادران ،تتاا« ،.بررسی دیدراههای تریقین دربارۀ آیه تبلیغ» ،طلوع ،شمارۀ  2ا .5929 ،9
 .05نقیزاده ،حسن ،ا سعیده سادا
علو حدیث ،شمارۀ .5922 ،19

موسوینیا« ،بررسی مصهداق دابهة االرض در راایها

 .08هاللى ،سلیم بن قیس ،کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،5 ،قم :الهادی5041 ،ق.

تهریقین»،
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 .96مدرسی ،سید محمدتقى ،من هدى القرآن ،5 ،تهران :دار محبى الحسین5059 ،ق.
 .91مصطفوی ،حسن ،التحقیب تی کلما القرآن الکریم ،5 ،تهران :مرکز الکتهاب للترجمهة ا النشهر،

