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هحوذرظا حاخي اسواعيلي
فایعِ علي عسگزي

*

**

چكيذُ
يوٌ﴾(ٕ٘لُ )82/ثؼلابس
أخزجيا َلهُه داب ّة ٔمً الأرض تُكَل ُنهُه اٌَ َ
الياس كاا ُىوا ٔبآيات ٔياا لااي ُو ٔق َ
آي ٝؿشيفَ ...﴿ ٝ
پشػؾ ثشاٍ٘اض ٚ ،اص رّٕ ٝآيبتي اػت ؤ ٝؼشو ٝآساي ٔفؼشاٖ اػتٛ٘ .ؿتبس حبهلش ثلش آٖ اػلت
و ٝتجااٗ ٕ٘بيذ ايٗ آي ٝحبوي اص ٚلٛع چ ٝسخذادي اػت ٚ ،آيب غشم اص آٖ ا٘زاس  ٚدػٛت اػت ٚ
يب ٌٛاٞي  ٚؿٟبدت دس دادٌب ٜػذَ اِٟي؛ ٙٔ ٚظٛس اص «دابة» ا٘ؼبٖ اػت يب غاش ا٘ؼبٖ ٚ ،تىّٓ اٚ
چٍ ٝ٘ٛتىّٕي اػت ٔ ٚخبطجبٖ ا ٚچ ٝوؼب٘ي ٞؼتٙذ .دس پبيبٖ ثش ايٗ اػتمبد تأواذ ؿذ ٜاػت وٝ
اكُ خشٚد «دابة االسم» اص رّٕٚ ٝػذٜٞبي اِٟي  ٚتحمكپزيش اػت ،ألب وافالت آٖ ساص٘لبن
اػت  ٚخذا٘ٚذ آٖ سا دس ِفبف ٝثابٖ وشدٔ ٚ ،ٜفؼشاٖ ٘اض ثب ثٟشٌٜاشي اص سٚايبت  ٚلشائٗٞ ،ش وذاْ
ديذٌبٜٞبيي سا دس ايٗ صٔا ٝٙثابٖ وشدٜا٘ذ.
کليذٍاصُّا :دابة ،حوشت ػّي(ع) ،تفؼاش ،سٚايبت.

* ػوٞ ٛاأت ػّٕي ٌش ٜٚػّ ْٛلشآٖ  ٚحذيج ،دا٘ـٍب ٜاكفٟبٖ(دا٘ـابس)
** وبسؿٙبػي اسؿذ ػّ ْٛلشآٖ  ٚحذيج.
٘ٛيؼٙذٔ ٜؼؤ :َٚفبيو ٝػّي ػؼٍشي
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هقذهِ
ث ٝساػتي ٞؼتي كح ٝٙآفشيٙؾ خذا٘ٚذ خبِك  ٚثبسئ اػت و ٝثب وّه ٘مؾ آفلشيٗ خلٛيؾ،
ا٘ٛاع رٙجٙذٌبٖ سا دس ٟ٘بيت صيجبيي دس ػشك ٝپٟٙبٚس ٞؼتي ثٌ٘ٛ ٝلٝاي آفشيلذ ٜولٞ ٝلاق ٘ملبؽ
ٙٞشٔٙذي ٞشٌض تٛا٘بيي ٕٞبٚسدي ثب ا ٚسا دس ايٗ ٘مؾآفشيٙلي ٘لذاسد .آفلشيٙؾ رٙجٙلذٌب٘ي ول ٝاص
ِحبظ تٛٙع ثي٘ظاش ٞؼتٙذ؛ ثشخي دس سٚي صٔاٗ آساْ  ٚخض٘ذ ٚ ،ٜثشخي پش تحشن  ٚرٙجٙذ ،ٜثشخلي
دس اػٕبق الاب٘ٛعٞب ؿٙبٚس  ٚثشخي دس اٚد آػٕبٖٞب دس حبَ پشٚاص .ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝخٛد ٔيفشٔبيذ:
هَّلل خَ ل ََل ك ُل َداب ٕة مً م ٕاء َف ٔنيهُه ماً يَ ِنصا ٔ َل ا َ َب ِظئاِ ٔ َو ٔمايهُه ماً يَ ِنصا ٔ َل ا َ ٔر ِجلَا ِ
ين َو
﴿ َو ا ُ
شى ٕء َق ٔد ْيز ﴾(٘ٛس)45/
ٔميهُه مً َي ِنص ٔ َل َ َأ ِر َب ٕع يخل ُ ُل ا ُ
هَّلل َما َي َصا ُء إٌٔ َ
اهَّلل َل َ كُ ٓل َ
ٍٕٞ ٚي ايٗ ٔخّٛلبت ٘ـب٘ ٝػّٓ  ٚلذست اليتٙبٞي  ٚحىٕت ال يضاَ آفشيٙٙذ ٜيىتب  ٚثيٕٞتب
اػت.
ةزرسي هفَْم لغَي ٍاصُ «داةِ»
ِغتپظٞٚبٖ ٚاط« ٜداثّ »ٝسا اص سيـ« ٝدٓةّ  -دٓثات» ٚ ،ثٔ ٝؼٙبي ساٜسفتٗ آساْ  ٚحشوت خفال
دا٘ؼتٝا٘ذ(ساغت306 :1412 ،؛ اثٗ ٔٙظٛس ،ثيتب938 :2 ،؛ ٔلطفٛي172 :1360،3 ،؛ لشؿي،1371 ،
 ٚ ،)324 :2آٖ سا ثٞ ٝلش ٘لٛع حشولت آٞؼلتٝاي اطلقق ولشدٜا٘لذ ٔب٘ٙلذ «دةّ إِٙلُ» « ٚدةّ
اِـاخ»(اثٗ ٔٙظٛس ،ثيتب ،د  .)938 :2ث ٝػخٗچاٗ ٘اض «ديجٛة» ٌفتٝا٘ذ ،چٙب٘چ ٝدس حذيج آٔلذٜ
اػت« :اليٓذخُُ الجَنّة ديجٛة» .اص حاج ايٙى ٝػخٗچاٗ ث ٝآٞؼتٍي ٔالبٖ د٘ ٚفلش سفلت  ٚآٔلذ
ٔيوٙذ تب آٖٞب سا ٘ؼجت ث ٝيىذيٍش ثذثاٗ ػبصد .ثٕٞ ٝاٗ اػتجبس ٚاط« ٜداث »ٝثٞ ٝش كبحت حالبتي
و ٝثشاي ا ٚچٙاٗ حشوتي دس سٚي صٔاٗ ثبؿذ اطقق ٔيؿٛد(ٔلطفٛي ، 1360 ،د.)171 :3
«داث »ٝسا رٙجٙذٌٛ ٜيٙذ  ٚايٗ ث ٝاػتجبس حشوت  ٚسا ٜسفلتٗ آٖ اػت(لشؿلي،1371 ،د)324: 2
اٌشچ ٝثشخي اػتؼٕبَ غبِت آٖ سا ثشاي حـشات دا٘ؼتٝا٘ذ(ساغتِٚ ،)306 :1412 ،ي دس ػلش ثلٝ
حاٛا٘بت ػٛاسي ٔخُ اػت  ٚاػتش ٘اضٌفتٔ ٝيؿٛد(فأّٛي ،ثي تب.)188 :2 ،
گستزُ هعٌایي ٍاصُ «داةِ» در قزآى کزین
ٔفِ ْٟٛغٛي ٚاط« ٜداث »ٝثب ٍ٘ب ٜث ٝآيبتي و ٝدس آٖ ٚاط« ٜداث »ٝث ٝوبس سفتٔ ٝب٘ٙذ آيبت :
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﴿ َو ما ٔمً دابة في الارض ( ﴾...ا٘ؼبْ)38/
﴿ َو ما ٔمً دابة في الارض ٛٞ( ﴾...د)6/

﴿ َواهَّلل خَ لَل كُل دابة ٔمً ماء ٛ٘( ﴾ ...س)45/
﴿ ...ما ٔمً دا َبة ألا هو ٕ
آخذ بياصيتها ﴾ (ٛٞد)56/

﴿ َو َنأيً ٔمً دابة لا تَحنل ٔرزقها اهَّلل يَززقها ( ﴾...ػٙىجٛت)60/
عد موتها َو َبث فيها ٔمً كُل دا َبة (﴾ ...ثمش)164/ٜ
﴿ َفأحيا بِ الارض َب َ
﴿ َ ...و ما في الارض ٔمً دابة ٘( ﴾...حُ)49/

نيد ٔبهه َو َبث فيها ٔمً كُل دابة ِ( ﴾...مٕبٖ)10/
﴿ َ ...و ألكي في الأرض رواسى َاٌ َت َ
ايٗ اػت وٚ ٝاط« ٜداث »ٝثش ػٕ ْٛرٙجذٌبٖ اطقق ٔيؿٛد .ثش اػبع آيبت:
أخزجيا َلهُه دابة ٔمً الأرض )82/ُٕ٘( ﴾ ...
﴿ َ ...
﴿  ...ما َدلهه ل ي موتِ ألا دابة الأرض ( ﴾ ...ػجأ)14/

﴿ َو ما ٔمً دابة في الارض ( ﴾...ا٘ؼبْ)38/
﴿ َو ما ٔمً دابة في الارض ألا ل ي اهَّلل رزقها ٛٞ(﴾..د)6/
أىز َل اهَّلل ٔمً الشناء ٔمً ٕ
عاد موتهاا َو َباث فيهاا ٔماً كال داباة ﴾..
ماء َفاحيا باِ الاارض َب َ
﴿ َو ما َ

(ثمش)164/ٜ

﴿َ ...و ما في الارض ٔمً دابة ٘(﴾...حُ)49/

﴿ َ ...و ألكي في الأرض رواسى َاٌ تنيدبهه َو َب َث فيها ٔمً كُل دابة ِ( ﴾...مٕبٖ)10/
و ٝدستٕبْ آٖٞب ثٌٝ٘ٛ ٝاي ثٚ ٝاط« ٜاألسم» اؿبس ٜؿذ ،ٜدا٘ؼتٔ ٝيؿٛد و ٝثاٗ ٚاط« ٜداثل»ٝ
ٚ ٚاط « ٜاألسم » استجبى ٘ضديىي ٚرٛد داسد .ثشخي اص ٔفؼشاٖ لشآٖ ثب تأُٔ دس آي:ٝ
﴿ َواهَّلل خَ لَل كُل دابة ٔمً ٕ
ماء ٛ٘( ﴾ ...س)45/
ث ٝايٗ ٘ىت ٝاؿبس ٜوشدٜا٘ذ و ٝخذا٘ٚذ تٕبٔي «اِلذّٚاة» سا اص آة خّلك ولشد ٜاػلت ،ثٙلبثشايٗ
ٔقئى ٝو ٝاص ٘ٛس آفشيذ ٜؿذٜا٘ذ  ٚار ّٝٙو ٝاص آتلؾ خّلك ؿلذٜا٘لذ رلض « اِلذّٚاة » ثل ٝؿلٕبس
ٕ٘يآيٙذ(فخش ساصي،1420 ،د .) 406-407 :24اص ػٛي ديٍش ثش اػبع آي:ٝ
َ
النلائهة و َهه لا َيش َتهًروٌ ﴾ (٘حُ)49/
﴿ َ ...و ما في الارض ٔمً دابة َو
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ٔيتٛاٖ دسيبفت ؤ ٝقئى٘ ٝاض رض «اِذّٚاة» ٔحؼٛة ٕ٘يؿ٘ٛذ ،صيشا ث ٝكٛست رذاٌب٘ ٝروش
ؿذٜا٘ذ  ٚاص طشفي ثش اػبع آيٝ

جيح ٕة َمثنى و ْثلاث َو رُ باع ( ﴾...فبطش)1/
﴿  ...جالل النلائهة رُ ُسلا ّاولي َا َ

ٔقئى ٝداساي ثبَ ٞؼتٙذ  ٚپشٚاص ٔيوٙٙذ(طجشػي ،1360 ،د  ٚ ،)270 :13داؿتٗ ثبَ  ٚطاشاٖ
ٔغبيش ثب «دثات» حشوت خفا  ٚآٞؼت ٝاػلت(فخش ساصي ،1420 ،د ٚ ،)217 :20اٌشچلٔ ٝقئىلٝ
حشوت  ٚا٘تمبَ اص ثبال ث ٝپبياٗ  ٚثبِؼىغ داس٘ذ ِاىٗ حشولت آٖٞلب اص ٘لٛع رٙجٙلذٌبٖ  ٚا٘تملبَ
ٔىب٘ي ،رؼٕب٘ي ٘اؼت(طجبطجبيي ،1374 ،د  .)385 :12صيشا ٔقئى ٝارؼلبْ ِطال  ٚغالش ٔزلشد
ٞؼتٙذ(آِٛػي ،1415 ،د.)396 :17
 ٚآيٝ

﴿ َو ما ٔمً دابة في الارض َو لا طائز َيظير ب َٔحياحيِ ( ﴾...ا٘ؼبْ)38/

ث ٝايٗ حمامت اؿبس ٜداسد و ٝپش٘ذٌبٖ رض «اِذّٚاة» ٘اؼتٙذ ،صيشا غبِجبً «طاشاٖ» ث ٝطٛس ٔزبص
اؿبس ٜث ٝػشػت دس حشوت داسد « ٚدثات» ثٔ ٝؼٙبي حشوت آٞؼت ٝاػت؛ ثب ايٗ للشائٗ ٔليتلٛاٖ
ٌفت دس ايٗ آيٚ ٝاط« ٜطبئش» دس ٔمبثُ «داث »ٝلشاس ٌشفت ٝاػتٞ ،شچٙذ ػقٔ ٝطجبطجبيي تٛكلا
«طبئش » ث« ٝيٓطاش ثِزٓٙبحا »ٝسا كشفبً ثٙٔ ٝظٛس ٔحبصات ثب رّٕ« ٝدابة فلي األسم» دا٘ؼلت ،ٝثلٝ
ٔٙضِ ٝايٙى ٝثٍٛيآ «ٞاق حاٛا٘ي صٔاٙي ٛٞ ٚايي ٘اؼت»(طجبطجبيي ،1374 ،د.) 103 :7
يبدآٚس ٔيٌشدد اٌشچٔ ٝيتٛاٖ ارػبٖ ٕ٘ٛد و ٝپش٘ذٌبٖ اص ٔزٕٛع «اِذّٚاة » خبسد ٞؼتٙذ ِٚي
ثش اػبع آيٝ

﴿ َواهَّلل خَ لَل كُل دابة ٔمً ٕ
ماء ﴾ ...

فشاص ﴿و َ ٔميهُه َمً َينصي ل اي ٔرجلاين﴾(٘ٛس )45/اؿبس ٜثلٔ ٝشغلبٖ صٔاٙلي داسد ول ٝاص رٙجٙلذٌب٘ي
ٞؼتٙذ و ٝسٚي د ٚپب سأ ٜيس٘ٚذ  ٚتٛاٖ پشٚاص ٘ذاس٘ذ .حبَ ٕٔىٗ اػت ايٗ ػؤاَ پاـبٔذ ٕ٘بيذ وٝ
اٌش پش٘ذٌبٖ ٔ ٚقئى ٝاص ٔزٕٛػ « ٝاِذّٚاة » خبسدا٘ذ .دس آيٝ
﴿ َو ٔمً آياتاِ خَ َلال الشانواِ ٔ الاأرض َو ماا َباث فيهناا ٔماً داباة َو هاو ل اي َجن ٔعهاه إاا َيصااء
َقديز﴾ (ؿٛسي)29/
ٔٙظٛس اص رٙجٙذٌب٘ي و ٝدس آػٕبٖٞب پشاوٙذٜا٘ذ چاؼت؟ ٔفؼشاٖ ث ٝايٗ ػؤاَ پبػخٞلبيي دادٜ
و ٝث ٝثشخي اص آٖٞب چٙاٗ اػت؛ ٌشٞٚي اص ٔفؼشاٖ ٔؼتمذ٘ذ و ٝثؼالذ ٘اؼلت دس آػلٕبٖٞلب ٞلٓ
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ٔٛرٛداتي ثبؿٙذ ؤ ٝب٘ٙذ ا٘ؼبٖٞب سا ٜثش٘ٚذ ِٚي ٔب اص آٖٞب اطقػي ٘ذاسيٓ(طجشػلي ،1377 ،د :5
 .)496ػقٔ ٝطجبطجبيي ٔي٘ٛيؼذ « :اص ظبٞش آي ٝثش ٔيآيذ و ٝدس آػٕبٖ ٘اض رٙجٙذٌب٘ي ٞؼتٙذ وٝ
ثؼوي آٖٞب سا ثٔ ٝقئى ٝتفؼاش وشدٜا٘ذ و ٝكحاح ٘اؼت ،صيشا آئ ٝطّك اػت ٕ٘ ٚيتٛاٖ ثلذٖٚ
دِاُ آٖ سا ثٛ٘ ٝػي رب٘ذاس ٔمالذ ولشد  ٚاص ػلٛي ديٍلش اطلقق «دابةة» ثلش فشؿلتٍبٖ ٔؼٟلٛد
٘اؼت»(طجبطجبيي ،1374 ،د )84 :18چٙب٘چ ٝآِٛػي دس تفؼاش خٛد اص اثلٗ ٔٙالش ٘ملُ ولشد ٜول:ٝ
«اطقق دابة ثش ٔلشدْ دس ػلش ثؼالذ اػلت پلغ چٍ٘ٛلٔ ٝليتلٛاٖ آٖ سا ثلش ٔقئىل ٝاطلقق
وشد؟»(آِٛػي ،1415 ،د.)39 :13
ثشخي ديٍش اص ٔفؼشاٖ ٘اض ثابٖ وشدٜا٘ذ« :چٙب٘چ ٝربيض اػت ٘ؼجت دادٖ ؿي ث ٝرٕاغ آ٘چلٝ
ٔزوٛس ؿذ ٜثبؿذ  ٚاٌشچ ٝآٖ ٔتّجغ ث ٝثؼوي اص آٖ ؿذ ٜثبؿذ ،چٙب٘چٔ ٝيٌٛيٙذ ول ٝثٙل ٛفلقٖ
فؼّٛا وزا  ٚحبَ آ٘ى ٝثؼوي اص آٖ سا ا٘ىبس وشد ٜثبؿٙذ»(وبؿب٘ي ،1336 ،د.)225 :8
اص پبػخٞبي ديٍشي و ٝث ٝايٗ ػؤاَ داد ٜؿذ ٜايٗ اػت و ٝاٌشچ ٝدس آئ ٝلٛسد ثحلج ثالبٖ
ؿذ ٜو ٝدس آٖ د ٚيؼٙي صٔاٗ  ٚآػٕبٖ «اِذّٚاة» پشاوٙذ ٜؿذٜا٘ذِٚ ،ي ٔٙظٛس صٔاٗ اػت چٙب٘چلٝ
دس آي:ٝ

خزج ٔميهنا اللؤلؤ و النزجاٌ ﴾ (اِشحٕٗ)22/
﴿ َي ُ

ٔٙظٛس يىي اص آٖ د ٚدسيب اػت(ػٕشلٙذي ،ثيتب ،د ٚ ،)244 :3ػشا٘زبْ دس آيبت:
ٔ
الشنواِ َو الأرض َو ما َبث فيهنا ٔمً دابة ( ﴾ ...ؿٛسي)29/
﴿ َو ٔمً آياتِ خَ لل

﴿َ ...و َبث فيهناا ٔماً كُال داباة َو َي ازيي الزياال َو الشاحار النشاخز باين الشانا ٔء والاأرضٔ
لآياِ ٔ لٔكوو َيعكلوٌ ﴾ (ثمش)164/ٜ
بث ٔمً دابة آياِ ل ٔكوو ٕيو ٔقيوٌ ﴾ (ربحا)4/ٝ
﴿ َو في خَ لكهه َو ما ٓ
أخزجيا َلهُه دابة ٔمً الأرض تكل ٓنهه َا ٌٓ الياس كاىوا بآياتيا لايوقيوٌ ﴾ (ُٕ٘)82/
﴿َ ...

ٚرٛد «داث »ٝدس ٞؼتي يىي اص آيبت آفشيٙؾ لّٕذاد ؿذ ٜاػت صيشا ثب تفىش دس آيبت:
الدو ار و الاىعاو ( ﴾...فبطش)28/
﴿ َو ٔمً الياس َو ٓ
ث ٔمً ٕ
دابة آياِ لٔكوو يوقيوٌ ﴾ (ربحا)4/ٝ
﴿ َو في خَ لكهه َو ما ي ٓ
دا٘ؼتٔ ٝيؿٛد و ٝخذا٘ٚذ دس ايٗ آيبت ثل ٝرولش ٔٛرلٛدات  ٚرٙجٙلذٌبٖ پشداختل ٚ ،ٝآٖٞلب سا
ستجٝثٙذي ولشد ٜاػلتِ ،لزا دس اثتل ذا ثل ٝرولش ا٘ؼلبٖ پشداختل ٝصيلشا ا ٚاؿلش ٔخّٛللبت اػلت.
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ػپغ«اِذّٚاة» سا ث ٝكٛست ػبْ ثابٖ وشدٕٞ ،ٜبٌٖ ٝ٘ٛو ٝثشخي اص ٔفؼشاٖ روش ٚاط« ٜا٘ؼبْ» ثلٝ
كٛست خبف دس آي:ٝ
الدو ار و الاىعاو ( ﴾...فبطش)28/
﴿ َو ٔمً الياس َو ٓ
سا ث ٝدِاُ إٞات ٘ ٚابص ؿذيذ ا٘ؼلبٖ ثل ٝا٘ؼلبْ ول ٝؿلبُٔ ؿلتشٌ ،لبٌٛ ٚ ،ٚػلفٙذ ٔليؿلٛد
دا٘ؼتٝا٘ذ(فخش ساصي ٚ )236 :26 ،1420 ،اٌش دس آي:ٝ
والدوار و نثير ٔمً الياس ﴾ (حذ)18/
﴿ٓ ...
اثتذا اِذّٚاة روش ؿذ ،ٜػپغ ا٘ؼبٖ؛ ث ٝايٗ دِاُ اػلت ول ٝآيل ،ٝپاشأل ٖٛػلزذٛٔ ٜرلٛدات
ٞؼتي اػت  ٚثٕٞ ٝاٗ دِاُ اثتذا ث ٝروش« اِذّٚاة» و ٝداساي ػزذ ٜتىٛيٙي ٞؼلتٙذ پشداختلٚ ،ٝ
ػپغ اص ا٘ؼبٖ و ٝداساي ػزذ ٜتـشيؼي  ٚاختابسي اػت ث ٝكلٛست خلبف يلبد ؿلذ ٜاػلت .دس
آيبت:

الدوار ٔليد َاهَّلل ال ه البهه الذيً لايعكلوٌ ﴾ (ا٘فبَ)22/
﴿ ا ٔ ٌٓ شَ ز ٓ
َالدوار ٔليد َاهَّلل الذيً َنفَ زوا َفهُه لا يؤميوٌ ﴾ ا٘فبَ)55/
و ﴿ ا ٔ ٌٓ شَ ز ٓ

ٔٙظٛس اص اِذّٚاة ا٘ؼبٖٞبيي ٞؼتٙذ وٕ٘ ٝيا٘ذيـٙذ صيشا سيـ ٝوفش ،ػذْ تؼملُ كلحاح اػلت
چٙب٘چ ٝلشآٖ اسصؽ ا٘ؼبٖ سا دس ٌش ٚػمُ  ٚايٕبٖ ٔيدا٘ذ ،چ ٝثؼب اٌش ا٘ؼبٖ تؼمُ ٘ىٙلذ يلب وفلش
ٚسصد اص ٔذاس ا٘ؼب٘ات خبسد ٔيٌشدد(لشائتي ،1383 ،د.)343 :4
ثٙبثشايٗ دس ايٗ آيبت خذا٘ٚذ ث ٝللذ ٘ىٞٛؾ چٙاٗ ا٘ؼبٖٞبيي اص آٖٞب ثب ٚاط« ٜاِلذّٚاة» يلبد
وشد ،ٜچٙب٘چ ٝدس تؼجاشات ديٍش لشآٖ افشادي و ٝتشثات اِٟلي ا٘جالب سا ٘پزيشفتل ٚ ٝدَ خلٛيؾ سا
تؼّآ حك ٘ىشدٜا٘ذ ثٔ ٝشد ٜتـجا ٝؿذ:ٜ
ِ
ِ ِ
يً﴾(س)52/ْٚ
و َلا ُي ِش ٔن ُع ال َن ِوت َ َو َلا ُي ِش ٔن ُع ال ُّ ه ُّ
﴿ َفإٔى َ
الد َل َاء إٔاَ ا َول ِوا مُد ٔب ٔز َ
ٌ ٚبٞي ثذتش اص چٟبسپبيبٖ دا٘ؼت ٝؿذٜا٘ذ:
اولئو هُه الغافلوٌ ﴾ (اػشا )179/
اولئو كَالأىعاو َبل ُهه َاضل
َ
﴿ َ ...
أب دس آي:ٝ

﴿  ...ما َدلهه ل ي موتِ ألا دابة الأرض ( ﴾ ...ػجب )14/

ٔفؼشاٖ لشآٖ ثب تٛر ٝث ٝػابق آيٍٕٞ ،ٝي ثش ايٗ ثبٚس٘ذ وٙٔ ٝظٛس اص ٚاط« ٜداثٛٔ »ٝسيب٘ل ٝيلب
ٕٞبٖ وشْ چٛةخٛاس اػت ،وٚ ٝلتي حوشت ػّإبٖ(ع) ثش ػلبي خٛيؾ تىا ٝداؿلت  ٚاص د٘الب
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سفت ث ٝدػتٛس اِٟي ٔأٔٛس ؿذ تب آٖ سا ثخٛسد  ٚػلب اص وٕش ؿىؼت ٚ ،رٙبة ػّإبٖ(ع) ث ٝصٔاٗ
افتبد ٍٕٞ ٚبٖ ٔتٛر ٝؿذ٘ذ و ٝا ٚاص د٘اب سفتل ٝاػت(ؿلبرِي ،1412 ،د)2900 :5؛ اِجتل ٝايلٗ آيلٝ
ثابٍ٘ش ٘ىت ٝظشيفي اػت و ٝاص ايٗ ٘ظش ثب آي:ٝ
الياس كاىوا باياتيا لا يُو ٔقيوٌ﴾(ُٕ٘)82/
أخزجيا َلهُه دابة ٔمً الأرض تُ ُ
أٌ ٓ
كلنهُه ٓ
﴿َ ...
ؿجبٞت داسد  ٚآٖ ايٙى«ٝدابة» داساي ٚيظٌي خبكي اػت  ٚآٖ «خجلش اص ٚللٛع يله ٚالؼل»ٝ
اػت.
کيفيت داةِ اس دیذگاُ هفسزیي
دسثبسٚ ٜيظٌيٞبي «داث ٚ »ٝايٙى ٝآيب اص رٙغ ا٘ؼلبٖ اػلت يلب حالٛأٖ ،فؼلشيٗ فلشيماٗ ثلب

اػتفبد ٜاص سٚايبت ػؼي ٕ٘ٛد٘ذ تب اص ايٗ ٔؼٕب ساصٌـبيي وٙٙذ .اص ٔفؼشيٗ ؿاؼ ٝػقٔل ٝطجبطجلبيي
ٔي٘ٛيؼذٔ« :شاد اص آٖ ،آيت خبسق اِؼبدٜاي اػت و ٝدس آي:ٝ
الحل َا َو َلاه َي ٔ
﴿ َسنُريهٔه آياتٔيا في الآ ٔ
هاي ب َٔزبٓاو َاىا ُِ ل اي كُال
فام َو في َان ُف ٔشهٔه حتٓى َي َتبي َن َلهُه َاى ُِ ُّ
شى ٕء شَ ٕ
هيد ﴾(فصلت)35/
آٖ سا ٚػذ ٜدادٔ ٚ ٜشدْ اص ديذٖ آٖ ٘بٌشيض ث ٝايٕبٖ ٔيؿ٘ٛذ  ٚايٗ دس حبِي فشا سػذ ؤ ٝشدْ
ثٞ ٝاق يه اص آيبت آػٕب٘ي  ٚصٔاٙي ٔؼٕ ،َٛايٕبٖ ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ»(طجبطجلبيي-567 :15 ،1374 ،
 .)566ايـبٖ دس ادأ ٝثب اؿبس ٜث ٝآي:ٝ
ند هَّللٔ سي ُ
وب ٕ
لنا تَعنلوٌ﴾ (ُٕ٘)93/
ُريهه آياتِ َفتع ٔزفوىَها و ما َرب َ
﴿ َو ُقل َ
الح ُ َ
ٔغافل ٓ
ٔيافضايٙذ و ٝايٗ رّٕ ٝاؿبس ٜثٞ ٝش آيتي اػت ؤ ٝشدْ سا ٘بٌضيش اص لج َٛحك ٔيوٙلذٞ ٚ ،لش
آيتي اػت و ٝلجُ اص لابٔت  ٚثؼذ اص آٖ اتفبق افتذ(ٕٞبٖ .)580:اِجت ٝسٚايبتي و ٝدس ريُ ايلٗ آيلٝ
آٔذٔ ٜلذاق «آيبت » سا ا٘ؼبٖٞبي وبُٔ  ٚاِٚاب اهلل ثشؿٕشد ٜثشاي ٕ٘ ٝ٘ٛدس سٚايتي آٔذ:ٜ
ثٙبثشايٗ ٔفؼشيٗ ؿاؼ ٝغبِجبً ثب اػتٙبد ث ٝايٌٗ ٝ٘ٛاص سٚايبت «داث »ٝسا ثٔ ٝف ْٟٛا٘ؼلب٘ي ول ٝاص
ٚظبي اكّي ا ٚرذا ػبختٗ كفٔ ٛؼّٕاٗ اص ٔٙبفماٗ اػت ٔف ْٟٛيبثي وشد٘ ٚ ،ٜاض ثب اػتفبد ٜاص
ثشخي سٚايبت  ٚاػتٙبد ث ٝلبػذ" ٜرشي  ٚتطجاك" ٔلذاق «دابة» سا حوشت ػّي(ع) ٔليدا٘ٙلذٚ ،
دِاُ ٘بٍٔزاسي ث« ٝداث »ٝسا اص آٖ رٟت ٔيدا٘ٙذ و« ٝداثل »ٝثلٔ ٝؼٙلي "ٔبيلذةّ ػّلي األسم"
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اػت .يؼٙي صٔب٘ي و ٝحىٓ خذا ثش ظٟٛسؽ ربسي ٌشدد ػشيؼبً اص ٕٔىلٗ اِغالت دس ثالش ٖٚآٔلذٖ
ٔؼبسػت ٔيٕ٘بيذ  ٚدس ا٘ذن صٔب٘ي سٚي صٔاٗ سا احبطٔ ٝيوٙذ(ثب٘ ٛأاٗ ،1361 ،د.)367 :9
اٌشچ ٝثشخي اص ٔفؼشيٗ ؿاؼ ٝثب تٛر ٝث ٝاخجبسي و ٝسٚايت ٌشديذ« ٜدابة األسم» سا وٙبي ٝاص
حوشت ٟٔذي كبحت اِضٔبٖ(ػذ) دا٘ؼلتٝا٘لذ(اثٛاِفت ٛساصي ،1408 ،د)75 :15؛ ألب ٘ٛيؼلٙذٌبٖ
تفؼاش ٕ٘ ٝ٘ٛاص «دابة األسم» ٔف ْٟٛوّيتشي سا ثشداؿت وشد« ٚ ٜداث »ٝسا ثٞ ٝشيه اص پاـٛايبٖ
ثضسي و ٝدس آخش صٔبٖ لابْ  ٚحشوت فٛق اِؼبدٜاي ا٘زبْ دٙٞذ ٚ ،حك  ٚثبطُ ٔ ٚؤٔٗ  ٚوبفش سا اص
ٔ ٓٞـخق ػبص٘ذ تطجاك ٔيدٙٞذ(ٔىبسْ ؿاشاصي ،1374 ،د.)554 :15
ةزرسي سهاى خزٍج «داةِ»
ٔفؼشيٗ دسثبس ٜصٔبٖ خشٚد دابة ديذٌبٜٞبي ٔتؼذدي ثابٖ وشدٜا٘ذ ،اص رٌّٕ ٝشٞٚي اص ايـلبٖ
خشٚد دابة سا اص ٘ـب٘ٞٝبي ٚلٛع سػتبخاض  ٚثشپبيي لابٔت دا٘ؼتٝا٘ذ .اص لشائٙي ول ٝايلٗ ديلذٌب ٜسا
تأياذ ٔيوٙذ ايٗ اػت و ٝدس ادأ ٝآيٛٔ ٝسد ثحج ثٔ ٝحـٛس ؿذٖ ٌشٜٞٚبيي اص ٔشدْ اؿبس ٜؿلذٜ
اػت:

ىحصز ٔمً كُ ٓل ا ُ ٓم ٕة فوجا ّ ٔمنً يُّهذ ُر بآياتيا َفهُه يُوزَ لوٌ ﴾ (ُٕ٘)83/
﴿ َو يووَ
ُ

 ٚايٗ ٚالؼ ٝلجُ اص ٚلٛع لابٔت كٛست ٔيٌاشد .اص ػٛي ديٍش دس ريُ آي:ٝ
الزا ٔد َف ُة ﴾ (اِٙبصػبت)7/
﴿ ت ََتبعها ٓ
اص أبْ سهب(ع) سٚايت ؿذ ٜو(ٝثحشا٘ي ،1416 ،د:)576 :5
﴿ إاا ُزلزٔلت الأرض َفأتبعها خزوج الدابة﴾
ِغللتپظٞٚللبٖ ٚاط« ٜرادفةةة» سا اص سيـلل« ٝسِد » ثللٔ ٝؼٙللبي تللبثغ (سدفلل ٝسدفللبً ; تجؼلل)ٝ
دا٘ؼتٝا٘ذ(ساغتٓٞ .)34 :1412 ،چٙاٗ «رادفة» ثٔ ٝؼٙي ؿخلي يب چاضي اػلت ول ٝثل ٝد٘جلبَ
ديٍشي لشاس ٔيٌاشد ِ ٚزا ث ٝؿخلي و ٝد٘جبَ ديٍشي ػٛاس ثش ٔشوت ٔيؿٛد سدي ٔيٌٛيٙلذ ٚ
اوخش ٔفؼشيٗ اص «رادفة» ث ٝكاح ٝد ْٚيب ٘فخ كٛس حب٘ي و٘ ٝفخ ٝحابت سػتبخاض  ٚثبصٌـلت ثلٝ
ص٘ذٌي رذيذ اػت تؼجاش وشدٜا٘ذ(ٔىبسْ ؿاشاصي ،1374 ،د .)81 :26چٙب٘چ ٝدس ػابق آيٕ٘ 82 ٝلُ
چٙاٗ آٔذ:ٜ

هوٌ َر ٔد َف لَ ُهه َب ُ
عض الذي يَش َتعحلوٌ ﴾ (ُٕ٘)72/
﴿ ُقل َلشي َاٌ يَ َ
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دس ايٗ آي ٝاص ػجبست «سٓدِ ٓ َِىٓ» اػتفبد ٜؿذ ٜو ٝخذا٘ٚذ خطبة ث ٝدسخٛاػت وٙٙذٌبٖ ػزاة
و ٝاص صٔبٖ فشا سػاذٖ آٖ ػؤاَ ٔيوٙٙذ ٔيفشٔبيذ :ثٍ ٗٔ ٛأاذٚاسْ و ٝثؼوي اص تٟذيذٞبي خذا
و ٝؿٕب خٛاٞبٖ آٖ ٞؼلتاذ (ػلزاة د٘الب) ؿلٕب سا ثل ٝػلزاة آخلشت ٘ضديله ٔليوٙلذ  ٚثل ٝآٖ
ٔيسػب٘ذ(ٕٞبٖ .) 557 :اِجت ٝثشخي ديٍش اص ٔفؼشيٗ خشٚد دابة سا صٔب٘ي دا٘ؼتٝا٘ذ و ٝثش ولبفشاٖ
ػزاة ٚارت ٌشدد.
ةزرسي هكاى خزٍج «داةًِْ االرض»
ٔفؼشيٗ لشآٖ ثب اػتٙبد ث ٝسٚايبت ،دٔ ٚحُ سا ث ٝػٛٙاٖ ٔىبٖ خشٚد «دابة االسم» ثابٖ وشدٜا٘ذ:

 .1سٚايبتي ؤ ٝحُ خشٚد «دابة» سا «ٔؼزذاِحشاْ» ثابٖ وشدٜ؛ اصرّٕل ٝسٚايلت حزيفل ٝثلٗ
يٕبٖ و ٝسٚايت وشد ٜاص سػ َٛخذا(ف) پشػلاذْ :خلشٚد دابةة اص وزبػلت؟  ٚسػل َٛخلذا(ف)
فشٔٛد٘ذ :اص ٔؼزذي و ٝاص آٖ ٘ضد خذا ثبحشٔتتش ٘جبؿذ يؼٙي ٔؼزذاِحشاْ  ٚػاؼي(ع) اص آػلٕبٖ
فشٚد آيذ ٚ ،ثٕ٘ ٝبص ٚي التذا وٙذ  ٚچ ٖٛطٛا وٙذ  ٕٝٞثب ا ٚطٛا وٙٙلذ ٚ ،دس صيلش للذْ آ٘لبٖ
صٔاٗ ثزٙجذ و٘ ٝبٌب ٜو ٜٛكفب ؿىبفت ٝؿٛد  ٚدابة ثالش ٖٚآيلذ ٔ ٚلشدْ سا ثل٘ ٝلبْ ايٕلبٖ  ٚوفلش
ثخٛا٘ذ»(ثب٘ ٛأاٗ.)367-369 :9 ،1361 ،
 .2سٚايبت ٔتؼذدي ٔ ٓٞحُ خشٚد «دابة» سا ثاٗ د ٚو ٜٛكفب ٔ ٚش ٜٚدا٘ؼلتٔ ٚ ،ٝفؼلشيٗ ثلب
اػتٙبد ث ٝچٙاٗ سٚايبتي ٔحُ خشٚد «دابة» سا ٔابٖ د ٚو ٜٛكفب ٔ ٚلش ٜٚثالبٖ ولشدٜا٘لذ ول ٝثلٝ
ٕ٘ٝ٘ٛاي اص آٖ اؿبسٔ ٜيؿٛد :اص اثٗ ػٕش ٚػطا ٝسٚايت ؿذ ٜاػت... « :اّٟ٘ب تخشد ِٔٗ ثٓلاٗ اِللفب
ٚإِشٚة»(طٛػي ،ثيتب .)120 :8 ،ثشخي اص ٔفؼشيٗ ٘اض ٔحُ خشٚد دابة سا ول ٜٛارالبد دس حلٛاِي
ٔى ٚ ،ٝيب دس ٚادي تٟبٔ ٚ ٝيب اص ثحش ػذ ْٚدا٘ؼتٝا٘ذ(وبؿب٘ي.)35-37 :7 ،1336 ،
ةزرسي چگًَگي تكلن داةًِْ االرض

ُ
كلنهاه َاٌ اليااس﴾(ٕ٘لُ )82/ثلٝ
يىي اص خلبيق ٚ ٚيظٌيٞبي ثبسص «دابة» و ٝدس آي ٝؿشيف﴿ٝت ٓ

آٖ تلشيح ؿذ ،ٜػخٗ ٌفتٗ  ٚتىّٓ ا ٚاػت ،أب ديذٌبٔ ٜفؼشيٗ لشآٖ دسثبس« ٜوافات تىّٓ» ٚي
ٔتفبٚت اػت؛ صيشا ٔف« ْٟٛداث »ٝثٞ ٝش كبحت حابتي و ٝدس صٔاٗ سا ٜثلشٚد لبثلُ تؼٕلآ اػلت.
اِجتٔ ٝزٕٛع ايٗ ديذٌبٜٞب حبوي اص چٙذ ٌ ٝ٘ٛتىّٓ اػت و ٝػجبستا٘ذ اص:
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 .1تىّٓ صثب٘ي :اٌش «دابة» ا٘ؼلبٖ ثبؿلذ تىّلٓ  ٚػلخٗ ٌفلتٗ ا ٚػلبدي اػلت ٘ ٚل ٝخلبسق
اِؼبد(ٜطجبطجبيي ،1374 ،د .)567 :15ثٙبثشايٗ ػخٗ ٌفتٗ ا ٚسا آدٔابٖ ٔتٛرٔ ٝيؿ٘ٛذ  ٚفشد فلشد
آٖٞب سا ٔٛسد خطبة لشاس ٔيدٞذ ثب تؼجاش اي ٔؤٔٗ ،اي وبفش(طٛػي ،ثيتب ،دٞ .)120 :8لٓچٙلاٗ
ثشخي اص ٔفؼشيٗ سٚايتي سا ث٘ ٝمُ اص ػذي روش وشدٜا٘ذ ٔجٙي ثش ايٙىل« :ٝتىّلٓ ٚي ثل ٝثطلقٖ
رٕاغ اديبٖ ثبؿذ و ٝغاش ديٗ اػقْ ثبؿذ»(صٔخـشي ، 1407 ،د.)385 :3
 .2تىّٓ ث ٝصثبٖ ػُٕ :ثٙب ثش سٚايتي اص پابٔجش(ف) دابة االسم ثش پاـب٘ي ولبفش ٔلي٘ٛيؼلذ :اٚ
وبفش اػت  ٚثش پاـب٘ي ٔؤٔٗ ٔي٘ٛيؼذ :أ ٚؤٔٗ اػت(طٛػي ،ثيتب ،د .)120 :8ثٙبثشايٗ وقْ آٖ
ٔٛرٛد ثب ٔشدْ ايٗ اػت ؤ ٝؤٔٗ  ٚوبفش سا ٔـخق ٔيػبصد(طجشػلي ،1360 ،د .)144 :18اٌلش
دابة ٔٛرٛدي غالش اص ا٘ؼلبٖ ثبؿلذ حلش صد٘لؾ ٔب٘ٙلذ ثالش ٖٚؿلذ٘ؾ اص صٔلاٗ خلبسق اِؼلبدٜ
اػت(طجبطجبيي ،1374 ،د .)567 :15ػاذ لطت ٘اض ثب اؿبس ٜث ٝفوبي وّي حلبوٓ ثلش ػلٛسٕ٘ ٜلُ
ٔؼتمذ اػت :اص آ٘زبيي و ٝػٛس ُٕ٘ ٜاص ٔحبٚس ٜطبيفٝاي اص حـلشات ،پش٘لذٌبٖ  ٚيلب ٌفلتٌٚلٛي
رّٙابٖ ثب حوشت ػّإبٖ(ع) ػخٗ ٌفت ٝاػت ،دس آي ٓٞ ٝث ٝتٙبػت ايٗ ٔٛاسد ؿٛاٞذي ٞؼت ثلش
ايٙى ٝاٌش ػخٗ ٌفلتٗ ا ٚسا ٔلشدْ دس حبِلت ػلبدي ٔتٛرلٕ٘ ٝليؿل٘ٛذِٚ ،لي دس آٖ سٚص ٔتٛرلٝ
ٔيؿ٘ٛذ(ؿبرِي ،1412 ،د.)2667 :5

دس پبيبٖ يبدآٚس ٔيٌشدد و ٝدس خلٛف ٔخبطجبٖ دابة اص ٔابٖ ٔفؼشيٗ تٟٙب ػقٔ ٝطجبطجلبيي
ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔمتوبي ػابق ،آي ٝسا پاشأٔ ٖٛـشواٗ ٔؼبكش حوشت سػ َٛاوشْ(ف) دا٘ؼتٝ؛
 ٚدس ادأ ٝثب تٛر ٝث ٝػٕٔٛات دػٛت اػقْ  ٚايٙى ٕٝٞ ٝاص ٘ظش دػٛت يىؼبٖ ٞؼلتٙذ ٔخبطجلبٖ
«داث »ٝسا ػٕ ْٛايٗ أت دا٘ؼتٝا٘ذ(طجبطجبيي ،1374 ،د.)566 :1
ةزرسي رٍایات
سٚايبت كحاحي و ٝاص ٘بحأ ٝؼلٔٛاٗ(ع) ٘مُ ٌشديذ ٜث ٝساػتي دسثشٌاش٘ذ ٜطس تشيٗ ٔؼبس
ٞؼتيؿٙبػي٘ ٚ ،بةتشيٗ آٔٛصٜٞب ٘ ٚىبت ٘غض لشآ٘ي اػت ،ؤ ٝيتٛاٖ ثب تٕؼه ثل ٝآٖٞلب اثؼلبد
رذيذي اص ٔف« ْٟٛدابة االسم» سا اسائ ٚ ٝتب حذٚدي اص ٔف ْٟٛآٖ ساصٌـبيي وشد .اص ايٗ س ٚاثتلذا
ثٚ ٝيظٌيٞب ٔ ٚـخلبتي اص «داثة االسم» و ٝاوخش سٚايبت فشيماٗ ثش آٖ اتفبق ٘ظش داس٘لذ ،اؿلبسٜ
وشد ٚ ٜػپغ ثب دػتٝثٙذي ايٗ سٚايبت ٔٛهٛع سا ثشسػي خٛاٞآ ٕ٘ٛد.
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دس سٚايتي حزيف ٝث٘ ٝمُ اص پابٔجش(ف) «دابة األسم» سا ايٗچٙاٗ تٛكا وشد ٜاػت:
«دابّة األسم طِٟٛب ػتّ ٖٛرساػب ،ال يذسوٟب طبِت  ٚال يفٛتٟب ٞبسة ،فتؼٓ إِؤٔٗ
ثاٗ ػاٙا ٚ ٝتىتت ثاٗ ػاٙأ :ٝؤٔٗ ٚ ،تؼٓ اِىبفش ثاٗ ػاٙا ٚ ٝتىتت ثاٗ ػاٙال:ٝ
وبفشٔ ٚ ،ؼٟب ػلب ٔٛػى  ٚخبتٓ ػّإبٖ ،فتزّٚ ٛر ٝإِؤٔٗ ثبِؼلب  ٚتخلتٓ ن٘ل
اِىبفش ثبِخبتٓ ،حتّى يمبَ :يب ٔؤٔٗ  ٚيب وبفش»(لٕي ٔـٟذي.)591 :9 ،1368 ،
«ط َٛدابة االسم ؿلت رساع اػت  ٚا ٚث ٝلذسي ٘اشٙٔٚذ اػت وٞ ٝاق وغ ٘لٝ
ث ٝأ ٚي سػذ  ٝ٘ ٚاص دػت أ ٚيتٛا٘ذ ثٍشيضد .ثش پاـب٘ي ٔؤٔٗ ػقٔت ٔيٌلزاسد
ٔ ٚي٘ٛيؼذٔ :ؤٔٗ  ٚدس پاـب٘ي وبفش ٘ـبٖ ٔيٌزاسد ٔ ٚي٘ٛيؼذ :وبفش! ثب ا ٚػلبي
ٔٛػي(ع)  ٚاٍ٘ـتش ػّإبٖ(ع) اػت.
چٙب٘چ ٝاص رّٕٚ ٝيظٌيٞبيي و ٝدس سٚايبت ٔتؼذد ثشاي «دابة االسم» ثابٖ ؿلذ ،ٜايلٗ اػلت
وٕٞ ٝشا  ٜا ٚػلبي حوشت ٔٛػي(ع)  ٚاٍ٘ـتش حوشت ػّإبٖ(ع) اػت وٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبيي اص آٖٞلب
سا ثابٖ ٔيوٙآ :نٔاش إِؤٔٙاٗ(ع) دس سٚايتي چٙاٗ ثابٖ وشدٜا٘ذ:
«ٔ ...ؼٟب خبتٓ ػّإبٖ  ٚػلب ٔٛػى ،توغ اِخبتٓ ػّى ٚر ٝولُّ ٔلؤٔٗ فاٙطجلغ
فاٞ :ٝزا ٔؤٔٗ حمّب ٚ ،توؼ ٝػّى ٚر ٝوُّ وبفش فاىتتٞ :لزا ولبفش حمّلب ،حتّلى نّٖ
إِؤٔٗ ِاٙبدي :اِٛيُ ِه حمّب ،يب وبفش»(لٕى ٔـٟذى.)589 :9 ،1368 ،
٘ٚاض اص پابٔجش(ف) سٚايت وشدٜا٘ذ:
«تخشد دابة األسم ٔ ٚؼٟب ػللب ٔٛػلى  ٚخلبتٓ ػلّإبٖ فتزّلٚ ٛرل ٝإِلؤٔٗ
ثبِخبتٓ ٚ ،تخطٓ ن٘ اِىبفش ثبِؼلب حتى يزتٕغ اِٙبع ػّى اِخٛاٖ يؼش إِلؤٔٗ
ٔٗ اِىبفش»(ػاٛطي ،1404 ،د.)116 :5
ةزرسي رٍایات شيعِ درةارُ «داةًِْ االرض»
ٔزٕٛع سٚايتٞبيي ؤ ٝحذحاٗ ٔ ٚفؼشيٗ ؿاؼي اص ايٗ ٚاط ٜاسائ ٝدادٜا٘ذ سا ٔليتلٛاٖ ثل ٝدٚ
ٌش ٜٚتمؼآ ٕ٘ٛد و ٝػجبستا٘ذ اص:
 .1سٚايبتي و ٝثشاي «دابة االسم» خلٛكابت ا٘ؼب٘ي ثابٖ وشدٜا٘ذ ٔب٘ٙذ:
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«سٓٓٚى ٔٔحَّٕٓذٔ ثُٕٗ وَؼٕتٍ اِْمُشَظِيُّ لَبََ ػٔئَُِ ػِّٓيٌّ كٓلَّٓٛاتٔ اِلشْحِٕٕٓٗ ػَّٓإل ِٝػٓلِٗ الدَّابَّةة
فَمَبََ :نَٔٓب  ٓٚآِّْٔ ِٝب َِٟٓب رََ٘تٌ  ٓٚإِْٖ َِٟٓب لَلِحْيَةً».
«اص أبْ ػّي(ع) ػؤاَ ؿذ و ٝدابة چاؼت؟ فشٔٛد :ث ٝخذا ػٌٙٛذ ا ٚدْٔ ٘ذاسد ثّىٝ
داساي ٔحبػٗ اػت(لٕي ٔـٟذي.)591 :9 ،1368 ،
اثبٖ ثٗ ػابؽ سٚايت وشد ٜاػت:
سٚصي اثبطفاُ سا دس ٔٙضِؾ ديذاس وشدْ  ٚثشايٓ حلذيخي ثلبصٌٕ٘ ٛلٛد تلب آ٘زلب ولٝ
ػشم وشدْ :اي أاشٔؤٔٙبٖ دابة چاؼت؟ حوشت فشٔٛدِٞ« :يٓ دَابَّةٌ تَأْوُُُ اِطْؼٓلبْٓ
 ٓٚتَٕٕـِي فِي اِْأَػٕٓٛاقِ  ٓٚتَْٙىِحٔ اِِّٙؼٓب ٓ» ػشم وشدْ :اي أاش ٔؤٔٙبٖ ،ا ٚو ٝصٔاٗ ثلٝ
ٚاػط ٝا ٚآسأؾ داسد واؼت؟ فشٔٛد :ا ٚوؼي اػت ول ٝخلذاي تؼلبِي دسثلبسٚ ٜي
فشٔٛد ٓٚ« :اِْزِي رب ٓ ثِبِلِّذٕقِ  ٓٚكٓذَّقَ ث ِٝاِٚئهٓ  ٔٓٔٞإِٔتْم ٚ َٖٛاِْزي ػِٙذٓ ٜٔػٌِّٓ ِٔلَٗ
اِىِتبة  ٓٚاِْزي رب ٓ ثبِلِّذقِ  ٓٚاِْزي َكٓذَّقَ ث ،»ِٝػشم وشدْ ٘لبْ ٚي سا ثلشاي ٔلٗ
ثٍٛياذ .فشٔٛد :اي اثبطفاُ ٘بْ ا ٚسا ثشاي تٌ ٛفتٓ»(ٕٞبٖ.)69-68 :
 .2سٚايبتي و ٝثش اػبع آٖٞب حوشت ػّي(ع) دابة االسم ٘بٔاذ ٜؿذٔ ٚ ٜي تٛاٖ آٖ ٞب ث ٝدٚ
لؼٓ تمؼآ وشد:
اِ ) سٚايبتي و ٝحوشت ػّي(ع ) اص خٛد ث ٝػٛٙاٖ «دابة االسم» تؼجاش ٕ٘ٛدٜا٘ذ ٔب٘ٙذ سٚايلت
اثٛػجذاهلل رذِي وٌ ٝفلت :سٚصي ثلش حولشت ػّلي(ع) ٚاسد ؿلذْ  ٚحولشت فشٔلٛد« :ن٘لب دابّةة
األسم»(ثحشا٘ي ،1416 ،د.)229 :4
ة) سٚايبتي و ٝپابٔجش(ف)  ٚائٕل(ٝع)  ٚيلبساٖ ايـلبٖ أاشإِلؤٔٙاٗ ػّلي(ع) سا دابةة االسم
٘بٔاذٜا٘ذ ٔب٘ٙذ سٚايت اث ٛثلاش اص أبْ كبدق(ع) و ٝفشٔٛد٘ذ:
سػ َٛخذا دس حبِي ث ٝأاش إِؤٔٙاٗ(ع) ثشخٛسد ٕ٘ٛد ؤ ٝـتي سيً فلشا ٓٞآٚسدٜ
 ٚػش ثش آٖٞب ٟ٘بد ٜثٛد ،پبٞبي ػّي(ع) سا تىبٖ داد  ٚفشٔٛد« :لٓ ،يب دابّة األسم»
يىي اص اكحبة سػ َٛخذا(ف) اص آٖ حوشت پشػاذ :آيب سٚاػت يىي اص ٔب ديٍشي
سا ث ٝچٙاٗ ٘بٔي ثخٛا٘ذ ؟ پابٔجش(ف) فشٔٛد ٝ٘ :ث ٝخذا ػٌٙٛذ سٚا ٘اؼت .ايلٗ ٘لبْ
تٟٙب ث ٝا ٚاختلبف داسد ،إٞ ٚبٖ داثٝاي اػت و ٝخذا دس وتلبة خلٛد اص ا ٚچٙلاٗ
ِ
ِ
ااس
يبد فشٔٛد ٜاػتَ ﴿ :و إٔاا َو َق َع الك َِو ُل َللَ ِيه ِٔه َأ ِخ َز ِجياا َله ُِاه َدابا ّة ٔم َاً الاأَ ِرضٔ تُكَل ُنه ُِاه َأٌ الي َ
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ُوٌ﴾  ٚػپغ افضٚد :اي ػّي ،چ ٖٛآخش اِضٔبٖ ؿٛد خلذا تل ٛسا ثلٝ
كا ُىوا بٔآياتٔيا لا يُو ٔقي َ
٘اىٛتشيٗ كٛست ثاشٔ ٖٚيآٚسد  ٚثب ت ٛداغٝاي اػت و ٝدؿٕٙب٘ت سا ثلب آٖ ٘ـلبٖ
ٔيوٙي(طشيحي.)5 :1378 ،
ةزرسي رٍایات عاهِ درةارُ داةًِْ االرض
ٔزٕٛع سٚايتٞبيي ؤ ٝحذحاٗ ٔ ٚفؼشيٗ ا ُٞػٙت اص ايٗ ٚاط ٜاسائ ٝدادٜا٘ذ سا ٔيتلٛاٖ ثلٝ
دٌ ٚش ٜٚتمؼآ ٕ٘ٛد و ٝػجبستا٘ذ اص:
 .1سٚايبتي و ٝدابة االسم سا حاٛا٘ي ثب ٚيظٌيٞبي خبسق اِؼبدٚ ٜك وشدٜا٘ذ:
دس ٔٙبثغ سٚايي ا ُٞتؼ ٗٙسٚايبتي ث ٝچـٓ ٔيخٛسد و ٝدس آٖ دابة االسم ث ٝرٙجذٜاي داساي
دْٔ  ٚثبَ ٚك ؿذٜ؛ ٕ٘ٞٝ٘ٛبيي اص ايٗ سٚايبت چٙاٗ اػت :ػجذاهلل ثٗ ػٕشٌ ٚفت ٝاػلت« :الدابةة
صغجب رات ٚثش  ٚسيؾ»(ػاٛطى ،1404 ،د ٚ )115 :5اِـلؼجي ٌفتل« :ٝاٖ دابةة األسم رات ٚثلش
تٙبغي اِؼٕب »(ٕٞبٖ .)115 :اص اثٗ ػجبع ٘اض سٚايت ؿذ ٜو« :ٝلبَ الدابة رات ٚثش  ٚسيؾ مؤلفة
فاٟب ٔٗ وُ ِِٟ ٖٛب نسثغ لٛائٓ تخشد ثؼمت ٔٗ اِحبد»(ٕٞبٖ.)115 :

 .2سٚايبتي و ٝتطجاك «دابة» سا اص أاش إِؤٔٙاٗ ػّي(ع) ػّت ٕ٘ٛدٜا٘ذ :چٙب٘چ ٝاص اثلٗ ٘جبتلٝ
سٚايت ؿذ ٜؤ ٝؼبٚي ٝخطبة ث ٝاٌ ٚفت:ٝ
«يب ٔؼـش الشّيعة ،تضػٕ ٖٛنّٖ ػّاّلب دابّةة األسم .فمّلت٘ :حلٗ ٘مل ٚ ،َٛاِاٟلٛد
يم .ِٖٛٛلبَ :فأسػُ إِى سنع اِزبِٛت ،فمبَ ِلٚ :ٝيحله ،تزلذ ٖٚدابّةة األسم
ػٙذوٓ مكتوبة؟ فمبَ٘ :ؼٓ .فمبَ :فٕب ٞي؟ فمبَ :سرُ .فمبَ :ن تلذسي ٔلب اػلٕٝ؟
لبَ٘ :ؼٓ ،اػٕ ٝإِاّب .لبَ :فبِتفت إِيّ فمبَٚ :يحه ،يب نكلجٔ ،،لب نللشة إِاّلب ٔلٗ
ػّاّب»(لٕي ٔـٟذي.)594-593 :9 ،1368 ،
«اي رٕبػت ؿاؼٌٕ ٝبٖ ٔيوٙاذ و ٝػّي دابة االسم ثبؿذ؟ ٌفلتٓ :آسئ ،لب ثلش
ايٗ ثبٚس ٞؼتآ  ٚيٟٛد ٘اض چٙاٗ ٔيٌٛيٙذ .ػلپغ ٔؼبٚيل ٝثلضسيتلش يٟٛديلبٖ سا
احوبس ٕ٘ٛد ٚ ٜاص سٚي تؼزت پشػاذٚ :اي ثش ت !ٛآيب ٔبرشاي دابة االسم ٘لضد ؿلٕب
ٔىتٛة اػت؟ پبػخ داد :آسئ ،ؼبٚي ٝپشػاذٔ :ـخلبت ا ٚچاؼت؟  ٚآيلب ٘لبْ ا ٚسا
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ٔي دا٘ي؟ ٌفت :آسي ٘بٔؾ ايّاب اػتٔ .ؼبٚيٍ٘ ٝبٞي ث ٗٔ ٝافىٙذ ٌٚفت :اي اكج،
چمذس ٘بْ ايّاب ث ٝػّي ؿجا ٝاػت.
سٚايبت فشيماٗ دس خلٛف «دابة» دس ٔزٕٛع ثابٍ٘ش ايٗ اػت و ٝدس سٚايبت ػبٔ ٝثاؾتش ثلش
ٔف ْٟٛغاش ا٘ؼب٘ي «دابة» تأواذ ؿذ ٚ ،ٜدس ٔمبثُ دس سٚايبت ؿلاؼ ٝثل ٝپـلتٛا٘ ٝولقْ ٌٟشثلبس ٚ
اسصؿٕٙذ پابٔجش اوشْ(ف)  ٚائٕ ٝاطٟبس(ع) اص «دابة» ٔف ْٟٛغاشا٘ؼلب٘ي ثشداؿلت ٘ـلذ ،ٜثّىل ٝدس
ٚك ٚي ٚيظٌيٞب  ٚخلبيق ا٘ؼب٘ي سا ثشؿٕشدٜا٘ذ  ٚفشاتش اص آٖ دس تؼااٗ ٔللذاق«داثل »ٝثلٝ
ٚاالتشيٗ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘ؼب٘ي يؼٙي حوشت أاش إِؤٔٙاٗ ػّي(ع) اؿبس ٜوشدٜا٘ذ.
ًتيدِ ةحث
ثب تٛر ٝث٘ ٝىبت پاؾٌفت ٝدس ٔتٗ ٔمبِ ٝدس ٟ٘بيت ٚػذ ٜخذا٘ٚذي تحمك خٛاٞلذ يبفلت ٚ ،دس
پبيبٖ رٟبٖ فشدي خٛاٞذ آٔذ و ٝث ٝارٖ اِٟي ك ٔؤٔٙاٗ سا اص وفبس رذا خٛاٞلذ ٕ٘لٛد ،ثٙلبثشايٗ
ثبيذ ث ٝاكُ ٚػذ ٜاِٟي ايٕبٖ داؿت  ٚدس حذ تٛاٖ دس ٔاذاٖ ػُٕ تبصا٘ذ  ٚدػٛت خلذا  ٚسػلِٛؾ
سا اربثت ٕ٘ٛد .ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝصٔبٖ خشٚد دابة اص ٘ـب٘ٞٝبي لابٔت يب آخش اِضٔبٖ روش ؿذ٘ ٚ ٜاض
ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝدس صٔبٖ خشٚد دابة ديٍش ايٕبٖ آٚسدٖ ػٛدي ٘خٛاٞذ داؿت ٚ ،تٛث ٝوؼي لجلَٛ
٘خٛاٞذ ؿذ ،ثٙبثشايٗ ثبيذ صٔبٖ خشٚد دابة سا پبيبٖ حابت ٔؼٛٙي ثـش دا٘ؼت.
اص آ٘زبيي ؤ ٝحُ خشٚد دابة ٔبثاٗ د ٚو ٜٛكلفب ٔ ٚلشٔ ٚ ٜٚؼلزذاِحشاْ ثالبٖ ؿلذ ،ٜايلٗ
احتٕبَ ٘اض لٛت ٔييبثذ و ٝحوشت ٟٔذي(ػذ) ٔيتٛا٘ٙلذ ٔللذاق دابةة االسم ثبؿلٙذ .يىلي اص
ٚيظٌيٞبي ثبسص دابة األسم تىّّٓ اػت  ٚتىّّٓ ا ٚثٞ ٝش كٛستي و ٝثبؿلذ خلٛا ٜصثلبٖ ٌفتلبسي ٚ
خٛا ٜث ٝصثبٖ ػُٕ آخشيٗ ػخٗ اػت  ٚديٍشاٖ دس ثشاثش ا ٚحك ايشاد ٞاق ػخٙي ٘ذاس٘ذ.
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کتاةٌاهِ
قزآى کزین.
اثٗ ػطا ٝا٘ذِؼي ،ػجذ اِحك ثٗ غبِت1422 .ق ،الوحزر الَخيش فيي تفسييزالكتاا العشیيش ،ثل ٝتحمالك
ػجذاِؼقْ ػجذاِـبفي ٔحٕذ ،ثاشٚت :داساِىتت اِؼّٕا.ٝ
اثٛاِفت ٛساصي ،حؼاٗ ثٗ ػّي1408 .ق .رٍض الدٌاى ٍ رٍح الدٌاى في تفسييز القيزآى ،ثل ٝوٛؿلؾ
ٔحٕذرؼفش يبحمي ٔ ٚحٕذٟٔذي ٘بكحٔ ،ـٟذ :ثٙابد پظٞٚؾ ٞبي اػقٔي آػتبٖ لذع سهٛي.
آِٛػئ ،حٕٛد1415 .ق ،رٍح الوعاًي في تفسيز القزآى العظين ،ثاشٚت :داساِىتت اِؼّٕا.ٝ
ثب٘ٛي اكفٟب٘ي ،ػاذ٘ ٜلشت أاٗ1361 .ؽ .هخشى العزفاى در تفسيز قزآى ،تٟشاٖٟ٘ :وت ص٘بٖ ٔؼّٕبٖ.
ثحشا٘يٞ ،بؿٓ1416 .ق .التزّاى في تفسيز القزآى ،د ،4تٟشاٖ :ثٙابد ثؼخت.
ساغت اكفٟب٘ي ،حؼاٗ ثٗ ٔحٕذ1412 .ق .الوفزدات في غزیب القزآى ،ث ٝوٛؿؾ كلفٛاٖ ػلذ٘بٖ داٚدي،
دٔـك  :داساِؼّٓ -اِذاس اِـبٔا.ٝ
صسلب٘ئ ،حٕذ ػجذاِؼظآ1416 .ق .هٌاّل العزفاى في علَم القزآى ،د ،2ثاشٚت :داساِىتت اِؼّٕا.ٝ
صٔخـشئ ،حٕٛد1407 .ق .الكشاف عي حقایق غَاهط التٌشیل ،ثاشٚت :داساِىتت اِؼشثي.
ػٕشلٙذي٘ ،لش ثٗ ٔحٕذ احٕذ .ثي تب .تفسيز سوزقٌذي ،د ،3ثي رب :داساِفىش.
ػاٛطي ،رقَ اِذيٗ1404 .ق .الذرّ الوٌثَر في تفسيز الوأثَر ،د  ،5لٓ :وتبثخب٘ ٝآيت اهلل ٔشػـي ٘زفي.
ؿبرِي ،ػاذ ثٗ لطت ثٗ اثشاٞآ1412 .ق .في ظالل القزآى ،ثاشٚت :داساِـشٚق.
ؿشي الٞازئ ،حٕذ ثٗ ػّي1373 .ؽ .تفسيز شزیف الّيدي ،تٟشاٖ :دفتش ٘ـش ساد.
طجبطجبيئ ،حٕذ حؼاٗ1374 .ؽ .الويشاى في تفسيز القزآى ،ث ٝتشرٕ ٝػاذ ٔحٕذ ثلبلش ٔٛػلٛي ٕٞلذا٘ي،
لٓ :ربٔؼٔ ٝذسػاٗ حٛص ٜػّٕا ٝلٓ.
طجشػي ،فوُ ثٗ حؼٗ1360 .ؽ ،هدوع التياى في تفسيز القزآى ،تٟشاٖ :فشاٞب٘ي.
طشيحي ،خاشاِذيٗ1378 .ؽ ،هدوع التحزیي ،ث ٝوٛؿؾ ػاذ احٕذ حؼاٙي ٔ ٚحٕٛد ػبدَ ،چبح ػ ،ْٛثيرب:
٘ـش فش ًٙٞاػقٔي.
طٛػئ ،حٕذ ثٗ حؼٗ .ثي تب .التتياى في تفسيز القزآى ،د ،8ثاشٚت :داس إحاب اِتشاث اِؼشثي.
طات ،ػاذ ػجذاِحؼاٗ1378 .ؽ .اطيب التياى في تفسيز القزآى ،تٟشاٖ :اػقْ.
ػجذاِجبلئ ،حٕذ فؤاد1385 .ؽ .الوعدن الوفْزس أللفاظ القزآى الكزین ،تٟشاٖ :اػقٔي.
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ػشٚػي حٛيضي ،ػجذ ػّي ثٗ رٕؼ1415 .ٝق .تفسيز ًَر الثقليي ،د ،4لٓ :اػٕبػاّابٖ.
فخش ساصي ،اث ٛػجذاهلل ٔحٕذ ثٗ ػٕش1420 .ق .هفاتيح الغيب ،ثاشٚت :داس إحاب اِتشاث اِؼشثي.
فٛالد٘ٚذٔ ،حٕذ ٟٔذي1415 .ق .تزخوِ قزآى ،د ،1تٟشاٖ :داس اِمشآٖ اِىشيٓ.
فان وبؿب٘ئ ،ق ٔحؼٗ1418 .ق .األصفي في تفسيز القزآى ،ث ٝوٛؿؾ ٔحٕذ حؼاٗ دسايتي ٔ ٚحٕذسهب
٘ؼٕتي ،لٓٔ :شوض ا٘تـبسات اػقٔي.
فأّٛي ،احٕذ ثٗ ٔحٕذ .ثي تب .هصتاح الوٌيز ،د ، 2ثي رب :ثي ٘ب.
لشائتئ ،حؼٗ1383 .ؽ .تفسيز ًَر ،تٟشأٖ :شوض فشٍٙٞي دسعٞبيي اص لشآٖ.
لشؿي ،ػّي اوجش1371 .ؽ .قاهَس قزآى ،تٟشاٖ :داساِىتت االػقٔا.ٝ
لٕي ٔـٟذئ ،حٕذ ثٗ ٔحٕذسهب1368 .ؽ .تفسيز کٌش الذقایق ٍ ةحيز الغزابيب ،د ،9تٟلشاٖ :ػلبصٔبٖ
چبح  ٚا٘تـبسات ٚصاست اسؿبد اػقٔي.
لٕي ،ػّي ثٗ اثشاٞآ1367 .ؽ .تفسيز قوي ،د  ،2لٓ :داساِىتت.
وبؿب٘ئ ،ق فتح اهلل1366 .ؽ .هٌْح الصادقيي في اليشام الوخيالفيي ،تٟلشاٖ :وتبثفشٚؿلي ٔحٕذحؼلٗ
ػّٕي.
وّاٙي ،اثي رؼفش ٔحٕذ ثٗ يؼمٛة1365 .ؽ .کافي ،تٟشاٖ :داساِىتت االػقٔا.ٝ
ٌٙبثبدي ،ػّطبٖ ٔحٕذ1372 .ؽ ،ةياى السعادة في هقاهات العتيادة ،ثل ٝتشرٕل ٝسهلبخلب٘ي  ٚحـلٕت اهلل
سيبهي ،تٟشأٖ :شوض چبح  ٚا٘تـبسات دا٘ـٍب ٜپابْ ٘ٛس.
ٔزّؼئ ،حٕذ ثبلش1404 .ق .ةحار األًَار الجامعة لذرر أختار األئمة األطْارِ ،جٙبٖٔ :ؤػؼ ٝاِٛفب.
ٔلطفٛي ،حؼٗ1360 .ؽ .التحقيق في کلوات القزآى الكزین ،د ،3تٟشاٖ :ثٍٙب ٜتشرٕ٘ ٚ ٝـش وتبة.
ٔىبسْ ؿاشاصي٘ ،بكش1374 .ؽ .تفسيز ًوًَِ ،تٟشاٖ :داساِىتت االػقٔا.ٝ
٘مي صاد ،ٜحؼٗ  ٚػؼاذ ٜاِؼلبدات ٔٛػلٛي ٘الب1388 .ؽ« ،ةزرسيي هصيذا دابةة األرض در رٍایيات
فزیقيي» ،فلّٙبٔ ٝػّ ْٛحذيج ،ؿٕبس.53 ٜ

