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Abstract  

"Dābbah" is an Arabic word that means "a moving and living being". It appears 14 times in the 

Quran. The context of these verses reveals that it is a general word and denotes all creatures, 

including both animals and humans. Still, regarding verse 82 of surah "al-Naml," there is a conflict 

between Shia and Sunni commentators. In this verse, Allah says: "Wa idhā waqa’alqaw lu ‘alayhim 
akhrajnā lahum dābbatam minalarḍi tukallimuhum annannāsa kānū biāāyātinā lā yūqinūn"; 

"And when the word shall come to pass against them, We shall bring forth for them a creature 

from the earth that shall wound them, because people did not believe in Our Communications ". 

Most Shiites believe the derived meaning of the word "Dābbah" in this verse is proof of Imam Ali's 

Return (Rajʿat) which is verified by some narrations. However, the Sunnis' view is completely 

different; according to some traditions, they consider the word as a strange and mythical animal. 

Despite this, both groups agree about the emergence of " Dābbatol-Arḍ" in the End Time (ākhar al-
Zamān) and consider it as a sign of the Judgement Day. As fundamental research, this paper aims 

to resolve the conflict between two Islamic sects. Also, it is a library and case study and examines 

the denotation of "Dābbatol-Arḍ" in the verses and narrations through different books and 

documents. 
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 وحیده فخار نوغانی 
 استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
است و با توجه به معناا و ساقاآ آیاا  مرتبه در قرآن به کار رفته 14به معنای موجودی متحرک و جاندار، « داّبه»

ز انسان و حقوان داللات دارد  اماا یکای از آیااتی کاه مقاان گردد که این واژه عام بوده و بر جنبندگان اعم اآشکار می
اوق   »فرمایاد  باشد که خداوناد مایسوره نمل می 82مفسران شقعه و اهل سنت مورد مناقشه است، آیه  ََ ََ الق َو ِإذا َوَقا

وا ِبآی اَس کان  مق َأنَّ النَّ ه  م  َکلِّ ِض ت  رق
َ ًة ِمَن اْلق مق َدابَّ نا َله  َرجق ِهمق َأخق وَن َعَلقق وِقن  ؛ و هنگامی که وعده عااا  ماا بار آناان «اِتنا ال ی 

گوید  زیرا مردم پقش از این باه آوریم که با آنان سخن میای را از زمقن برای آنان بقرون میحتمی و الزم شود، جنبنده
لی)علقاه را دلقال بار رجعات ح ار  ع« داباه»آیا  ما یَقن نداشتند  بقشتر شقعقان، تبادر معنایی حاصل از لفا  

دانند  اما اهل سنت رویکردی کاماًل متفاو  داشته و دانند و وجود برخی از روایا  را مؤید نظر خود میالسالم( می
دانند  با این وجود هر دو دساته در ایان کاه ای میالخلَه و افسانهرا حقوانی عجقب« داّبه»با استناد به برخی روایا  

نظار دارناد  ایان نوشاتار باا های ققامت است، اتفاآکند و خروجش از نشانهج میدر آخرالّزمان خرو« داّبة االرض»
در آیاا  و روایاا  و « داّباة االرض»هدف حل تعارض مقان فریَقن، تحَقَی بنقادی بوده و به دلقل بررسی مصداآ 

 ای است استفاده از کتب و اسناد، تحَقَی موردی و کتابخانه
 .نمل، نشانه ققامت 82داّبة االرض، آیه رجعت، فریَقن، ها: هكلیدواژ
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 مقدمه
از جمله موارد اختالف در فهم و تفسقر آیا  الهی مقان مفسرین شقعه و اهال سانت، تعقاقن مصاداآ 

ای از زماقن و ساخن سوره نمل است  خداوند در این آیه به خروج جنبنده 82در آیه « داّبة االرض»عبار  
ااَس » است؛گفتن آن با مردم اشاره کرده امق َأنَّ النَّ ه  م  َکلِّ ِض ت  رق

َ ًة ِماَن اْلق مق َدابَّ نا َله  َرجق ِهمق َأخق وق   َعَلقق ََ ََ الق َو ِإذا َوَق
وَن  وِقن  وا ِبآیاِتنا ال ی   «کان 

رغم وجوه اشتراکی که در فهم و تفسقر این آیه در برخای از موواوعا  مانناد زماان خاروج داّباة علی
بودن این خروج برای وقوع ققامت، تحَق در آخرالزمان و رجعت وجاود دارد  االرض در آخر الّزمان، نشانه

 اما در تعققن مصداآ داّبة االرض و هدف این خروج، اختالف نظر جدی مقان مفسرین وجود دارد  
شود اما آنچه ذهن به هر موجود جانداری اعم از انسان و حقوان اطالآ می« داّبة»در کتب لغت، کلمه 

آنی را به خود مشغو  کرده این است که مصداآ این موجود چقسات و ماراد خداوناد از خاارج هر مدّبر قر
است و چه فلسفه و هدفی از این خروج را ای از زمقن که با مردم سخن خواهد گفت چه بودهساختن جنبنده

مسالمانان باا ایان گردد که از زمان نزو  این آیه، همواره ذهن است  با مطالعه روایا  آشکار میدنبا  کرده
هایی در ظااهر متفااو  است و ائمه معصومقن)علقهم الّسالم( نقز به فراخور شرایط پاسخمسأله درگقر بوده

اند که منجربه اختالف بقن شقعه و سنی در چقستی و مصداآ داّبة االرض و به تباَ آن به سؤا  کنندگان داده
 است شده منجر به پقدایش دو رویکرد تفسقری به ظاهر متفاو 

به طور کلی  دو دیدگاه در ظاهر مت اد در تعققن مصداآ داّبة االرض وجود دارد  نخست دیدگاه غالب 
اندیشمندان شقعه که با تکقه بر روایا ، مصداآ داّبة االرض را در وجود انسان کامل و در مصادیق ح ر  

اند  دوم رویکردی اسات کاه آن نا کردهعلی)علقه السالم( و امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( مع
 است انگقز اطالآ نمودهرا نه بر انسان بلکه بر موجودی غقرعادی و شگفت« داّبه»نقز با تکقه بر روایا ، 

این اختالف نظر تا بدان حد است که در نگااه ابتادایی و اولقاه نظارا  مفسارین در خصاون تعقاقن 
تاوان یافات  از هماقن رو غالاب ید و هقچ وجه اشتراکی را نمینمامصداآ داّبة االرض، غقر قابل جمَ می

های انجام شده در این مسأله با بررسی سندی این روایا ، در تالش برای اثبا  یک نظر و رویکرد پژوهش
کدام درصدد رفَ این تعاروا  و یافتن تفسقری جامَ که به گونه ای مقاان و نَد دیدگاه مَابل است و هقچ

 َ کند، نقست دو رویکرد جم
تاألقف حسان نَای زاده باا « بررسی مصداآ داّبة االرض در روایا  فاریَقن»به عنوان نمونه در مَاله 

استناد به روایا ، مصادیق داّبة االرض در انسان و حقوان خالصه شده و سپس به بررسی محتوایی و سندی 
ه روایاا  در ایان باا  معاارض است  دستاورد این پژوهش حاکی از ایان اسات کاروایا  پرداخته شده 
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یکدیگر بوده و قابل استناد نقستند  عالوه بر این در این پژوهش تالشی برای رفَ این تعارض نشده و تنها باه 
 است اثبا  تعارض پرداخته شده

تألقف روح الله بهادری جهرمای « مصداآ شناسی آیه داّبة االرض با توجه به روایا  فریَقن»در مَاله 
دآوری شده و پس از دسته بندی آنان اند، گراتی که مصداآ و خصوصقا  داّبة االرض را بقان کردهتمام روای

به صور  جامَ و مفصل، به بررسی سندی شان پرداخته شده اسات و در آخار نویسانده باه جهات تاواتر 
 معنوی روایا  شقعه، مصداآ داّبة االرض را ح ر  علی )علقه الّسالم( دانسته است 

« ساوره نمال؛ احماد جعفاری 82معنا شناسی داّبة االرض و نگاهی نو به مفهوم آن در آیاه »ه در مَال
مصادیق داّبة االرض در سه مصداآ؛ انسانی از اولقای الهی، حقوانی عجقاب و غریاب و موجاودی غقار از 

س رویکرد است  در نهایت نقز مؤلف بر اساانسان و حقوان به عنوان یکی از مظاهر قدر  الهی معرفی شده
نوعی رخداد انارژی « داّبة»را ارائه داده و بر این عَقده است که « داّبة االرض»واژه پژوهی معنایی جدید از 

 شود و با برخی نظریا  علمی مانند ولفانگ پاولی  قابل تطبقق است است که در آستانه ققامت ظاهر می
تألقف عصمت نقری اسات کاه در آن  « نمل 82تفسقر تطبقَی داّبة االرض در آیه »مَاله دیگر با عنوان 

اسات  در پس از بررسی معانی واژگان آیه، مصداآ داّبة االرض از منظر مفسران شقعه و سنی خالصاه شده
این پژوهش با دالیل قرآنی مصداآ داّبة االرض منحصر در انسان معرفی شده و باا توجاه باه آیاا  بعادی 

 است گواهی بر وقوع رجعت معرفی شده
مطرح شده « داّبه»همچنان که گاشت، در اکثر این مَاال  دو رویکرد شقعه و سنی راجَ به مصادیق  

رسد کاه است  اما به نظر میو نویسنده یک دیدگاه را اتخاذ و دالیل اثبا  آن یا رد دیدگاه مَابل را بقان کرده
است و در کمتر مورد توجه واقَ شدهرویکرد سومی نقز در تعققن مصداآ داّبة االرض وجود دارد که تا کنون 

 رویکردهاای از برگرفته کهاست  این دیدگاه های رایج به آن اشاره نشده و تا حدی مغفو  واقَ شدهپژوهش
 که است این توجه قابل است  نکتهداشته االرض داّبة تعققن مصداآ به متفاوتی نگاه، است عرفانی-فلسفی

 تعاارض رفاَ باه و نماود معنا این دیدگاه ذیل در را مت اد ظاهر به دهایرویکر توانمی دیدگاه این پرتو در
 در دیادگاه رایاج دو اجماالی مرور ومن پژوهش این در منظور همقن پرداخت  به رویکرد دو این ظاهری

 رفاَ باه ساوم، دیدگاه تببقن و تحلقل با آن از پس و شده بقان نقز ماکور دیدگاه االرض، داّبة مصداآ تعققن
  .شد خواهد پرداخته پقشقن دو دیدگاه از ضتعار

با توجه به این که روایا  مورد بحث، به تعققن مصداآ داّبة االرض پرداخته اند، پقش از ورود به بحث 
الزم است تا نکاتی در خصون اعتبار خبر واحد و حجقت آن در تفاسقر ذکر شود  نخست آن که روایاا  

تبار سند، از اخبار واحد بوده و از منظر آیت الله معرفت و آیات اللاه تعققن مصداآ داّبة االرض بر فرض اع
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( اما به نظر عالمه طباطبایی اخباار واحاد در 397-403خویی،  – 1/123خویی، حجقت دارند )معرفت، 
 – 14/205حوزه تفسقر و تعقاقن مصاداآ آیاا ، اعتبااری ندارناد و از حجقات سااقط اسات )طباطبایی، 

10/351)  .1  
ن از آنجا که در مَاال  پژوهشی ارزشمندی کاه قابال اشااره گردیاد، بررسای ساندی روایاا  همچنق

صور  گرفته است و ما نقز مانند سایر اندیشمندان بر وعف سندی این دسته از روایا  اتفاآ نظار داریام، 
و باا ارائاه در این پژوهش با هدف تکمقل آن تحَقَا  ارزشمند، تنها به تحلقل محتوایی روایا  پرداختاه  

دیدگاه سومی که در ادامه بقان خواهقم کرد، به رفَ تعارض از دو دسته روایا  پرداخته و دیدگاه جدیدی در 
تعققن مصداآ داّبة االرض مطرح خواهد شد  نتقجه این رفَ تعارض و ارائه معنای جدید از داّبة االرض بار 

ختالف نظری که در خصون اعتبار این دسته اساس رویکرد فلسفی عرفانی، سبب خواهد شد تا به نوعی ا
از روایا  و اخبار واحد در تفسقر داّبة االرض وجود دارد رفَ شود  به بقان دیگر معنای جدید مطرح شده از 
داّبة االرض، معنای جامعی است که می تواند دربرگقرناده مصاادیق گونااگونی از ایان حَقَات در وجاود 

 اعما  آن ها در ققامت شود   اشخان به تناسب افکار و اخالآ و

 معناشناسی واژه دابّه 

آنچه خداوند خلق کرده به طاور ، در لغت اسم عام بوده و بر هر«دبب»اسم جمَ، از ریشه « داّبه»واژه 
( همچنقن در لغت به معنای راه 8/13رود )فراهقدی،شوند به طور خان بکار میعام و برای آنچه سوار می

( برای 2/323( و به اعتبار حرکت و راه رفتن،)قرشی بنابی،1/369شد)همان؛ ابن منظور،بارفتن آرام نقز می
؛ 171/3شود )مصطفوی،رود و در حشرا  بقشتر استعما  ميحرکت خفقف در حقوان و حشرا  بکار مي

فته و ای که در روی زمقن حرکت کند به کار ربرای هر حقوان جنبنده( این واژه در ابتدا 306راغب اصفهانی،
اند و سپس بر حقواناتی که روند اختصان دادهسپس آن را به حقواناتی که با چهار دست و پا بر زمقن راه می

کنند مانند اسب و شتر و استر رواج پقدا کرده و باالخره این ناام را بار اساب دهند و بار حمل میسواری می
  (1/477)حسقنی زبقدی،اند اطالآ کرده

سوره نمال از عالیام اشارال السااعة دانساته و باه  82منظور داّبه را به استناد آیه  مرحوم طریحی و ابن
اند و داّبه را موجودی متحارک و جانادار معناا روایا  شقعه و اهل سنت که در ادامه خواهد آمد استناد کرده

 (1/369؛ ابن منظور،54/2)طریحی،کنند می
است  با رجاوع باه تفاساقر و واکااوی مرتبه به کار رفته 4« دوا »مرتبه و جمَ آن  14«  داّبه»در قرآن 

                                                 
ی )امامی محمد و دیگاران، رهقاافت تالقف محمد امامی و دیگران مراجعه کرد  «رهقافتی نو بر حجقت خبر واحد در تفسقر»در این خصون می توان به مَاله    1

 (251-256، صص 29نو بر حجقت خبر واحد در تفسقر )با تکقه بر دیدگاه شقخ طوسی(، آموزه های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رووی، شماره 
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 توان آنها را در سه دسته معنایی زیر طبَه بندی کرد  معنایی این آیا ، می
؛ 164اسات )بَاره به معنای جنبناده اعام از انساان یاا حقاوان بکاار رفتاه« داّبه»در ده آیه از قرآن  -1

که به طور نمونه باه ایان ( 45؛ فاطر 61؛ نحل 45 ؛ نور60؛ عنکبو  6،56؛ هود 10؛ لَمان 29شوری 
امق ال »توان اشاره کرد؛ مورد می َمالِئَکاة  َو ه  اةل َو الق ِض ِمانق دابَّ رق

َ اماواِ  َو ماا ِفاي اْلق د  ما ِفاي السَّ ج  ِه َیسق َو ِللَّ
وَن  ِبر  َتکق و تکبار کنناد ؛ هر چه در آسامان و زماقن از فرشاتگان و جنبنادگان اسات خادا را ساجده مای«َیسق

  (49ورزند  )نحل نمی
؛ 28؛ فااطر 4؛ جاثقاه 18)حاج اسات به معنای فَط حقوان بکاار رفتاه« داّبه»در پنج آیه از قرآن  -2
امق َعلای»توان اشاره کرد؛ که برای نمونه به آیه می( 38انعام  ه  َ  ماا َدلَّ َماوق ِه الق نا َعَلقق ا َقَ قق اة   َفَلمَّ ِتاِه ِإالَّ َدابَّ َموق

رق 
َ َسَأَته      اْلق ل  ِمنق ک  ؛ بعد از آنکه ق ای مرگ بر او راندیم، کسی جنقان را از مرگ وی خبر نداد، مگار «ِض َتأق

 (14موریانه زمقن، که عصایش را خورد    )سبأ 
 است به معنای موجودی ذی شعور اعم از انسان و جن بکار رفته« داّبه»در دو  مورد  -3
َوا ِّ ِعنق  * نبندگان نازد خادا، کاران و الالن ِإنَّ َشرَّ الدَّ وَن؛ قطعًا بدترین ج  ِمن  ؤق مق ال ی  وا َفه  ِایَن َکَفر  ِه الَّ َد اللَّ

 (22اندیشند!)انفا  هستند که ]کالم حق را[ نمی
وَن یَقنًا بدترین جنبندگان نزد خدا ِمن  ؤق مق ال ی  وا َفه  ِایَن َکَفر  ِه الَّ َد اللَّ َوا ِّ ِعنق کسانی هستند کاه  * ِإنَّ َشرَّ الدَّ

 ( 55آورند )انفا  کافرند و ایمان نمی
عموم جنبندگان، اعم از انسان و حقوان را در بار « داّبه»دهد که بقشترین کاربرد واژه آیا  فوآ نشان می

ها اختصان داد زیرا جّنقان نقز مانناد انساانها توان به انساندارد و دسته سوم آیا  را هم به طور خان نمی
قوه تشخقص و اختقار و به تباَ آن تکلقاف هساتند و از طرفای ساقاآ کاالم نقاز ماامت و نکاوهش دارای 

 آنهاست  

 بررسی مصادیق دابّة االرض در آراء مفسران

گویاد و افاراد ذکر شده این است که با مردم سخن می« داّبه»سوره نمل تنها وصفی که برای  82در آیه 
کقست یاا « داّبه»ا روایا  فراوانی در پاسخ و توصقف این سوا  که کند  امبی ایمان را اجمااًل مشخص می

اند و هرکدام از است و ائمه)علقهم الّسالم( به تناسب شرایط، به تفصقل در این باره سخن گفتهچقست آمده
 است فریَقن در جهت تَویت دیدگاهش، به روایاتی که مطابق با دیدگاهش است، استناد کرده

 شود  در سه رویکرد زیر خالصه می« داّبه»اسالمی راجَ به مصداآ  مووَ اندیشمندان
 انسانی از اولیای الهی -1

العاده، متحّرک، جنبنده و فّعا  است که انسانی فوآ« داّبه»برخی از مفسران شقعه بر این نظر هستند که 
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اهاد کارد  در برخای از شود و صفوف مسلمانان را از منافَاان جادا خودر آستانه ققامت از زمقن خارج می
است که عصای ح ر  موسی و انگشاتر ح ار  سالقمان باا اوسات کاه ایان بقاانگر روایا  بقان شده

( عصای ح ر  موسی، نماد قدر  و اعجااز، و 10/83عبدالعظقمی،قدرتمندی و افشاگری اوست  )شاه
 (15/522خاتم ح ر  سلقمان، نماد حکومت و سلطه الهی است  )مکارم شقرازی،

 شوند  ئلقن به این دیدگاه به دو دسته زیر تَسقم میقا
دانناد  برخی با استناد به روایا  ذیل، مصداآ این شاخص را ح ار  علی)علقاه الّساالم( می –الف 

 (401؛ استرآبادی،130-2/131)قمی،
 َقااَ  َأِمقار  »اسات کاه فرمودناد در کتا  بصائر الدرجا  از ح ر  باقر)علقه الّسالم( نَال شده -1

ِمِنقَن َأَنا َقِسقم   ؤق م  َمنَ  الق َم الق تَّ ِعلق ِطقت  السِّ عق دق أ  ََ ِن     َو َل َمقق َها َداِخٌل ِإالَّ َعَلی َأَحِد ِقسق ل  خ  اِر اَل َیدق ِة َو النَّ َجنَّ اَیاا َو الق
َکرَّ  ي َلَصاِحب  الق ِخَطاِ  َو ِإنِّ َل الق َساَ  َو َفصق نق

َ َوَصاَیا َو اْلق َباَلَیا َو الق َعَصاا َو الق ي َصااِحب  الق َوِ  َو ِإنِّ َلِة الدُّ اِ  َو َدوق
اَس  م  النَّ َکلِّ ِتي ت  ة  الَّ ابَّ ِمقَسِم َو الدَّ (؛ امقر المؤمنقن)علقاه الّساالم( فرماوده 1/198؛ کلقنی،1/200)صفار،« الق

ل آنهاا من به فرمان خداوند در روز ققامت قسمت کننده بهشت و جهنم هستم و کسی بدون اجازه من داخا
الخطاا  را  شود     و خداوند از روز الست و او  آفرینش جهانقان علوم منایا و بالیا و وصاایا و فصالنمي

ها و عصای موسی هستم و دابة خدا کاه باا ماردم بمن عطا فرموده و من صاحب کرا  و دولت تمام دولت
 نماید، منم  تکلم مي

اة  »کند که؛ یمحمد بن عباس از ابی عبدالله جدلی نَل م -2 ااَ  َأَناا َدابَّ ََ ماًا َف ت  َعَلای َعِلايع ع َیوق َدَخلق
ِض  رق

َ ( روزی نزد ح ار  علی)علقاه الساالم( 9/243؛ مجلسی،3/102ابن شهر آشو  مازندرانی،  «)اْلق
 آمدم پس ح ر  فرمودند  من داّبة االرض هستم  

-تصرالبصاائر نقاز ذکار گردیادهاین روایت به دو ساند متفااو  از ابای عبداللاه جادلی در کتاا  مخ

 (483است )حلی،
ای خوانقم  مردی به عمار یاسر گفات آیاهدر تفسقر علی بن ابراهقم از امام صادآ)علقه السالم( می -3

َو ِإذا  است، عمار گفت  کدام آیه؟ گفات  آیاهدر قرآن است که فکر مرا پریشان ساخته و مرا در شك انداخته
ِه  وق   َعَلقق ََ ََ الق اوَن َوَق وِقن  وا ِبآیاِتناا ال ی  اَس کان  مق َأنَّ النَّ ه  م  َکلِّ ِض ت  رق

َ ًة ِمَن اْلق مق َدابَّ نا َله  َرجق ایان کادام جنبناده  مق َأخق
نوشام تاا داباة خورم و آبی نمینشقنم، غاایی نمیگوید  به خدا سوگند من روی زمقن نمیاست؟ عمار می

خاورد د خدمت علی)علقه الّسالم( آمد، در حالی که غاا مایاالرض را به تو نشان دهم! سپس همراه آن مر
هنگامی که چشم امام به عمار افتاد، فرمود بقا، عمار آمد و نشست و با امام غاا خاورد  آن مارد ساخت در 

نگریست، چرا که عمار به او قو  داده بود و قسم خورده باود تعجب فرو رفت و با ناباوری به این صحنه می
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اسات  هنگاامی کاه عماار اش وفا نکند غاا نخورد، گویی قو  و قسم خود را فراماوش کاردههکه تا به وعد
برخاست و با علی )علقه الّسالم( خدا حافظی کرد، آن مرد رو به او کرده گفت  عجقب است تو سوگند یااد 

دهای؟ عماار را به من نشان « دابة االرض»کردی که غاا نخوری و آ  ننوشی و بر زمقن ننشقنی مگر اینکه 
 (39/243؛ مجلسی،2/131فهمقدی!) قمی،در جوا  گفت  من او را به تو نشان دادم اگر می

اسات کاه علی)علقاه در تفسقر قمی با سند معتبری از امام صاادآ)علقه الّساالم( چناقن نَال شده -4
علقه الّساالم( را بقادار الّسالم( در مسجد خوابقده بود، پقامبر)صّلی الّله علقه و آله و سّلم( آنجا آمد، علی)

ه!»کرد و فرمود   برخقز ای جنبنده الهی  کسی از یاران عرض کرد  ای رسو  خدا آیا ماا حاق « قم یا دابة اللَّ
داباة »داریم یکدیگر را بر چنقن اسمی بنامقم؟ پقامبر فرمود  ناه ایان ناام مخصاون او اسات، و او اسات 

ِض که خداوند در قرآن فرموده  َو ِإذا َو « االرض رق
َ ًة ِمَن اْلق مق َدابَّ نا َله  َرجق ِهمق َأخق وق   َعَلقق ََ ََ الق     ساپس فرماود   َق

 (2/130؛ قمی، 1/384کند )عقاشی،ای علی! در آخر زمان خداوند تو را در بهترین صور  زنده می
 است و زمانی که حکم الهی به خارج شدن ح ر « ما ید  فی علی االرض»از آنجا که داّبه بمعنی 

نماید و در فرصات آید و در رفتن مسارعت میصادر شود،  بالفاصله و بدون هقچ درنگی از غقب بقرون می
 ( 7/37اند )کاشانی،نماید پقامبر ح ر  را داّبة االرض خطا  کردهزمان کوتاهی تمام زمقن را احاطه می

نموده گفات  ای جماعات  حسن ابن احمد از اصبغ بن نباته روایت کرده که معاویه با من مخاطبه -5
کنقد داّبة االرض ح ر  علی)علقه الّسالم( است  اصبغ گفت  ما به تنهاائی نگاوئقم، شقعه شما گمان می

بلکه یهود هم گویند  معاویه فرستاد اعلم علماء یهود را آوردند، پرسقد  شما در کتاب خاود داباة االرض را 
گفت  مردی است به نام القا  معاویاه نگااهی باه مان اید؟ یهودی گفت  بلی  معاویه گفت  کقست؟ یافته

انداخت و گفت  ای اصبغ! چه نزدیك است القا به اسم علی)علقه الّسالم( )القا به زباان عباری علای علقاه 
  1( 400؛ استرآبادی،487الّسالم است()حلی،

کناد؛ َل میعلی بن حسقن با چندین واسطه از محمد بن کعب قرظی از امام علی)علقه السالم( ن -6
؛ 9/2924زمانی که از داّبه پرسقدند، فرمودند  أما و الّلاه ماا لهاا ذناب و إن لهاا لحقاة)ابن ابای الحااتم،

 ( قسم به خدا که دم ندارد و ریش دارد  458؛ حلی،7/365طبرسی،
شود تمام روایا  به جز روایت دوم و پنجم، منتسب به کالم معصوم باوده و همان طور که مشاهده می

ایت پنجم تنها  به عنوان شاهدی در جهت تعققن مصداآ داّبة االرض است کاه بار ح ار  علی)علقاه رو
 است السالم( اطالآ شده

                                                 
رفی شاده مع   البته واوح است که روایا  ماکور به لحاظ سندی مشکل دارد اما همچنان که پقش از این هم اشاره شد، بررسی سندی این روایا  در مَاال  1

 در پقشقنه بحث انجام شده است و در این پژوهش تالش شده است تا از رویکرد رفَ تعارض مورد بررسی قرار گقرد 
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را در این آیه کنایه از ح ر  مهادی، صااحب الّزماان)عج اللاه( « داّبة االرض»ابو الفتح رازی  -  
 (8/423رد )ابو الفتوح رازی،شماداند و لاا این آیه را از جمله آیا  ناظر بر مهدویت میمی

 انگیز و غیر قابل تصوردار و غیر انسان و شگفتموجودی جان -2
دار و جنبنده غقر عادی از غقر جانس انساان باا شاکلی را یك موجود جان« داّبه»گروهی از مسلمانان 

است  این جنبناده اند که شبقه خارآ عادا  و معجزا  انبقاء اند و برای آن عجائبی نَل کردهعجقب دانسته
سازد و بر آنهاا عالمات گوید و منافَقن را رسوا میشود و از کفر و ایمان سخن میدر آخر الزمان ظاهر می

( و ظهور آن یکای از عالئام 4/165؛ ثَفی تهرانی،15/522؛ مکارم شقرازی،115-5/117نهد)سقوطی،می
 (3/383فرارسقدن ققامت و بسته شدن درگاه توبه است )زمخشری،

 کنند اکثر علمای اهل سّنت جزء طرفداران این نظریه هستند و به روایا  زیر استناد می
أنهاا داباة مان دوا  اْلرض لهاا زغاب و ریاش و لهاا أرباَ »اسات کاه از ابن عباس روایت شده -1
( دابة یکای 6/300و  53/125؛ مجلسی،2/565یحقی بن سالم، -2/71؛ صنعانی،11/20طبری، «)قوائم 

 پا است ان زمقن است و دارای پر و با  و چهاراز جانور
ذراع  60است که داّبة االرض حقوانی است بطو  حایفه از پقامبر)صل الله علقه و آله( روایت کرده -2

تواند از چنگ او فرار کناد  مقاان دو چشام ماؤمن عالمات تواند آن را بگقرد و احدی نميکس نميکه هقچ
نویسد  کافر  عصاای موسای و انگشاتری قان دو چشم کافر اثر گااشته، مینویسد  مؤمن  و مگااشته، می

زند تا به مؤمن دهد و بقنی کافر را به انگشتری مهر میسلقمان با اوست  صور  مؤمن را به عصا روشنی مي
 (53/125؛ مجلسی،1/384خطا  شود  ای مؤمن و به کافر خطا  شود  ای کافر )عقاشی،

مختلااف در کتااب روایاای اهاال ساانت از زبااان اباای هریااره نَاال  مشااابه ایاان حاادیث بااه طاارآ
َعانق َأِباي »توان اشااره کارد؛( که برای نمونه به این مورد می5/522؛ ابن ماجه،182 -5/183شده)ترمزی،

وَس  ة  َوَمَعَها َعَصا م  ابَّ ج  الدَّ ر  َم َقاَ  " َتخق ِه َوَسلَّ ه  َعَلقق ی اللَّ ِبيِّ َصلَّ َرَة، َعِن النَّ َریق َماَن ه  اَلقق ، َوَخااَتم  س  ااَلم  ِه السَّ ی َعَلقق
َکاِفَر  ِطم  الق ، َفَتخق اَلم  ِه السَّ َکاِفرِ  -َعَلقق َف الق ان   َأنق اَل  -َقاَ  َعفَّ ای ِإنَّ َأهق َعَصاا، َحتَّ ِمِن ِبالق ؤق م  َه الق و َوجق ل  َخاَتِم، َوَتجق ِبالق

و   َه   َ ، َفَق وَن َعَلی ِخَواِنِهمق َتِمع  ِخَواِن َلَقجق و   َهَاا  َیا َکاِفر  الق  َ َی ، َو ِمن  ؤق  (13/321و  16/237ابن حنبل،«)َاا  َیا م 
ابن ابی حااتم از مفساران قارن چهاارم اهال سانت، خصوصاقا  داّباه را در تفساقر خاود چناقن -3
رأسها رأس و عقناها عقنا خنزیر و أذنها، فقل و قرنها قرن أیل، و عنَها عنق نعاماة و صادرها أساد، و »آورده؛

ونها لون نمر، و خاصرتها خاصرة هر، و ذنبها ذنب کبش، و قوائمها قوائم بعقر  بقن کل مفصلقن إثناا عشار ل
ذراعا  تخرج و معها عصا موسی و خاتم سلقمان علقه السالم، و ال یبَی مؤمن إال نکتت في مسجده بعصاا 

إال نکتت في وجهه نکتة ساوداء موسی نکتة بق اء فتفشو تلك النکتة حتی یبقض لها وجهه، و ال یبَی کافر 
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(؛ ابن جریج  از ابای زبقار 9/2924ابن ابی حاتم،«)بخاتم سلقمان فتفشو تلك النکتة حتی یسود لها وجهه
روایت کرده  سرش به سر گاو ماند و چشمش مانند چشم خوك و گوشش مانند گوش فقل و سرش مانند سر 

ن سقنه شقر و رنگش چاون رناگ پلناگ و پهلاویش اش چوبز کوهی و گردنش مانند گردن شتر مرغ و سقنه
مانند پهلوی یوز و دمش چون دم قوچ و پایش چون پای شتر ماند و باقن هار مفصالش دوازده ذراع فاصاله 

دهد و بقنی کاافر را است  عصای موسی و انگشتری سلقمان با اوست  صور  مؤمن را به عصا روشنی مي
؛ 15/73شااود )ابوالفتح رازی،ؤمن از کااافر شااناخته میزنااد تااا سااقاه شااود و ماابااه انگشااتری مهاار ماای

 (2/593سمرقندی،
در کتب تفسقر روایی بسقاری روایت شده که داّبه چهار قائمه دارد و او را زغب یعنی مویهای زرد و  -4

؛ 9/2925ابان ابای حااتم،«)عن أبی هریرة فقها من کل لون، و ما بقن قرنقها فرسخ للراکب»باریك باشد؛ 
 (3/384 زمخشری،

کنند که شما داّبة االرض هستقد، به ح ر  علی)علقه الّسالم( عرض کردند  همانا مردم گمان می -5
و الّله إن لدابة اْلرض ریشا و زغبا و ما لي ریش و ال زغب، و إن لها لحافرا و ما لي من »ح ر  فرمودند  

پر و با  دارد، حا  آنکه من پر و با  ندارم و (؛ به خدا همانا داّبة االرض 9/2924حاتم،ابی)ابن « حافر    
 دارای سم است و حا  آنکه مرا سمی نقست  

شود اما  تنهاا روایات دوم روایا  ذکر شده در بسقاری از کتب روایی و تفسقری اهل سنت مشاهده می
کته مهم این منسو  به پقامبر)صّلی الّله علقه و آله( و پنجم منسو  به ح ر  علی)علقه الّسالم( است  ن

است که با بررسی و تفحص روایا  دیگر در کتب روایی و منابَ تفسقری شقعه و اهل سنت، نقز  شواهدی 
کادام از ایان توان چنقن نتقجه گرفت که هقچمبنی بر انتسا  کالم  به معصومقن وجود ندارد و در نتقجه می

 بل مناقشه است روایا  به جز روایت دوم و پنجم به نَل از معصوم نبوده و قا
 موجودی غیر مادی يا تمثل ملکات اخالقی انسان  -3

همچنان که در بخش مَدمه گاشت رویکرد سومی نقز در تعققن مصداآ داّبة االرض وجود دارد، که تا 
است و در آثار اندیشامندانی چاون ابان عربای و مالصادرا کاه رویکاردی کنون کمتر مورد توجه واقَ شده

است  داّبه همان صورتی از نفس و ظهور مرتبه حقااتی مقاان عَال و جسام رند، ذکر شدهتأویلی به آیا  دا
-است که از ملکا  و اعما  ناشایسته افراد تمثل یا تجسم یافته و بصور  مناسب خود با آنهاا ساخن ماي

 ( 597؛ صدرالدین شقرازی، مفاتقح الغقب، 2/113گوید )ابن عربی،
 و اخاالآ معلاو  کاه است انسان اخروی بدن حَقَت در االرض ّبةدا از منظور رویکرد این اساس بر

 ملکاا  تجسام و تمثال االرض داّباة دیگر تعبقر است  به حقوانی مرتبه نفس در انسانی صفا  و ملکا 
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 نفوس صقرور  به آن از الهی حَه شرایَ ادیان و در که است انسانی نفس صفا  و افعا  از برآمده اخالقی
 است شده تعبقر اخالقی ملکا  آن با متناسب حقوانا  اعانو صور  بر آدمی

 ملکا  که است سبب بدان حقوانا  صور  بر نفس تحو  و صقرور  این متعالقه، حکمت نظام در
 نفاوس، در انَال  و جوهری حرکت اساس بر بلکه نقستند آن لوازم از نفس و بر عارض امور تنها اخالقی

 مرتباه در کاه حقاوانی نفس صقرور  و ساز تحو  زمقنه نفس، از دهبرآم اخالقی ملکا  و صفا  تمامی
 به است صور  حقوانا  بر صقرور  این که جا آن گردد  ازمی دارد، قرار عاقله نفوس و مادی جسم مقان

 تناساخ باا کاه داندمی ملکوتی تناسخ نوع از را آن مالصدرا دارد  اما تناسخ نظریه با ظاهری شباهت نوعی
 هم نظر مورد ملکوتی است  تناسخشده اقامه آن بطالن بر متعددی عَلی دالیل و است  متفاو کامالً  رایج

 (151نَلی دارد )صدر الدین شقرازی، اسرار االیا  و انوار البقنا ،  مویدا  هم و عَلی دالیل
 االرض داّبة هایويژگی -3-1

 دوم و باودن حای است  نخست استنبال قابل االرض داّبة ویژگی در مورد سوره نمل تنها دو 82از آیه 
 را خاان معناایی کدام هر ویژگی دو این قرآن زبان فهم در ویژه مالصدرا نگاه نوع به توجه تکلم  با صفت

 شد خواهد پرداخته آن شرح به ادامه در که کندمی افاده
 بودن حی -3-1-1

 ایان و است ذاتی حقا  از برخوردار یموجود انسان، اخالقی ملکا  از برآمده موجود یا االرض داّبة
 – حقاوان االرض باشد  داّباة برخوردار عاروی حقاتی از انسان، جسمانی مرکب بدن مانند که نقست گونه

 و اسات انساان در عَالنای حقاا  جسامانی و مرتباه مقانه در وجودی مرتبه نظر از و است -حی موجود
اسات )همو، الحکماة  انساان اخالقای ملکا  و ا اعم از برآمده آن فعلقت و صور  گاشت که همچنان

 (151؛ همو، أسرار اآلیا  و أنوار البّقنا ، 9/227المتعالقة في اْلسفار العَلقة اْلربعة، 
 هایانسان برای اخالقی ملکا  تمثل از مالصدرا تعبقر است  بهشده داّبه به تعبقر موجود این از چرا اما

 داشاته هاا آن حقوانی صور با تمثل این تناسب به ای اشاره تا استشده تعبقرحقوان  یا داّبه به بدکار و فاجر
 بقانگر و دارد موجود این حقا  به اشاره آید که برمی چنان لغوی وجه ( از131باشد )همو، مفاتقح الغقب،

 در کاه باشدداشته اعما  انسانی نتایج تکوینی جنبه از حاکی تواندمی و است آن بودن حَقَی و بودن زنده
کاه  اسات این گر بقان اخالقی، ملکا  تمثال  بودن حی دیگر تعبقر شود  بهمی محَق انسان وجود باطن
 محَاق انساان وجود و تکوین متن در بلکه نقست اعتباری امری آن با متناسب جزای و انسان اعما  نتایج
 است  برخوردار حقا  از خلق شده، موجودِ  و استشده

 صاور  باه اخالقای ملکاا  تمثال هماان کاه انسان وجود ارض از داّبه خروج که است ذکر به الزم
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ندارد   بدکاران و فجار تنها اختصان به و شودمی محَق ها عموم انسان برای حقا ، از برخوردار موجودی
 باشاد داشته تواندنمی اخالقی خوبی تمثال  یا بدی از حاکی تنهایی به االرض داّبة عبار  دیگر تعبقر به

 در ملکاا  نَاص از نشاان تمثال ایان کاه شاودمی استنبال «الیوقنون بآیاتنا کانوا» یعنی بعدی فراز از اما
 ای اشااره کامال هاای انساان تماثال  خصاون در االرض داّباة خاروج به چرا که این دارد  اما اخالقی

 کماا  دلقال باه انساان وجاود در اخالقای ملکاا  تمثل ظهور که باشد این جهت از تواندمی استنشده
 کامال، انساان اخالقی ملکا  در اعتدا  تعبقر دیگر بود  به خواهد کامل انسان همان صور  بر وجودی،

 مقاان تعاارض در رفاَ نکتاه این به شود  توجهمی انسانی غقر صور  بر ملکا  این تمثل و ظهور از مانَ
 شد  اهدخو اشاره بدان بررسی و تحلقل بخش در که است موثر فریَقن رویکرد

 انسان با االرض داّبة تکلم -3-1-2
 ملکاوتی تمثل یا االرض است  داّبة انسان با االرض داّبة تکلم تفسقر آیه، در بخش ترین مهم شاید اما

به  اخالقی ملکا  حوزه در که دارد  انسانی انسان اخالقی ملکا  نَصان از حکایت وجهی از انسان عمل
 داّباة ظهور پی در گردد  امامی آشکار حقوان ملکوتی صور  بر وجه، ینا در نَص بواسطه و نرسقده کما 

 آشاکار مردم یَقن مرتبه نَص و وعف آن نتقجه در دهد کهرخ می   انسان با گفتن آن سخن واقعه االرض،
 یمعنای انسان با االرض داّبة تکلم الهی، آیا  فهم در باطنی مالصدرا و تأویلی رویکرد به توجه شود  بامی

 تماثال  مقاان تکلام ایان دارد  در حَقَات طبقعات عالم در هاانسان مقان رایج و عادی تکلم از متفاو 
او  می توان  از وجود دیگری مرتبه با انسان وجود از مرتبه یک از آن به  تکلم که است با خود انسان ملکوتی

 است  انسان عَل مرتبه و مادی سمج مقان مرتبه داّبه با انسان، گفتگو تعبقر کرد  بر این اساس تکلم 
 معناای باه کلام ریشاه از کاالم مالصادرا نگاه تووقح بقشتر در خصون این مطلب این است که از

 بااطن در چاه و آن ال مقر اظهار مافی از عبار  کالم که است این آن تسمقه است  وجه زخم و جراحت
 هاای الیه شود، واقَ انسان پوست بر گیخراشقد و جراحت اگر که باشد  همچنانمی است، مکنون انسان

 انساان وجودی مکنونا  و ال مقر مافی نقز گفتگو و تکلم فرآیند در شود،می آشکار پوست در زیر پنهانی
است )همو، الحکمة المتعالقة في اْلسفار العَلقة اْلربعاة،  کلم از ریشه تکلم جهت این نماید و ازمی رخ

لقل یاد شده معنای عمقق تری از تکلم و سخن گفتن قابل استبال است و ( به عبار  دیگر بر اساس تح7/3
آن تمرکز بر ظهور امر پنهانی است که در فرآیند گفتگو آشکار می گاردد   گفتگاوی داّباة االرض باا انساان 

گردد که در باطن وجود انسان است  این ظهور در منتهی به ظهور ملکا  پوشقده و پنهان وجودی انسان می
 دهد  حل مختلفی در زندگی پس از مرگ انسان رخ میمرا

 از پس مرتبه در -انسان عَاید و اخالآ ملکوتی تمثل همان یا-االرض دابه خروج و ظهور به مالصدرا



85 / سوره نمل 82 هیآ« دابّة االرض»در مصداق  نیقیحل تعارض فر؛  ، فخار نوغانیدپوریشه                            

 

شاود  باه می محَاق دوم و او  نفخه مرحله دو در صور نفخه الهی آیا  کند  بر اساسمی اشاره او  نفخه
 آدمای اعتَادا  و آراء و عَاید زمقن، و آسمان اهل مو  همه و مدهوشی و  او نفخه در شدن دمقده دنبا 

 کاه فاسدی و باطل عَاید و بطالن آراء و شناختی هاینَص مکاشفه، این در و گرددمی عقان و کشف او بر
 جهال و جهانم در کاه بداناد انسان تا شودمی آشکار کشف و  عقنه به او بر است،داشته اعتَادا  مرتبه در

( بر اساس این تفسقر، ظهور و خروج 65است )همو، مفاتقح الغقب،  عاا  حا  در معرفت از محرومقت
داّبة االرض در واقَ تمثلی از ملکا  اعتَادی و اخالقی انسان است که در طو  زندگی در وجود انسان باه 

قده و پنهان اسات و در فعلقت رسقده اما صور  ملکوتی آن بواسطه غلبه احکام ماده در عالم طبقعت، پوش
 شود شود، امکان این ظهور فراهم میققامت که بسال عالم ماده برچقده می

 نقد و بررسی دیدگاه ها

نگاشته شده، از بقن دیدگاه هاای « داّبة االرض»از آنجا که این مَاله با هدف رفَ تعارض بقن مصادیق 
باشند و محل بحث ماا ظاهر با یکدیگر متعارض میمطرح شده تنها نظر او  و دوم پشتوانه روایی دارد و به 

باشد  نظر سوم از آن جهت که برای استناد نظر خود از روایا  استفاده نکرده و زیر بنایی روایی ندارد نقز می
و با نظرا  مفسران دیگر متعارض نقست، تنها از جهت تجمقَ تمام نظرا  و اشراف بر اقوا  مفسران آورده 

ار  دیگر این قو  به لحاظ این که مستند روایی ندارد، در حقطه تعاروا  قرار نمی گقارد به عب است  شده
 و می تواند به عنوان مبنایی برای حل تعارض باشد که در بخش آتی مَاله بدان اشاره خواهد شد 

باه در کتب روایی، بقش از مواردی بود که ذکار گردیاد و تنهاا « داّبة االرض»روایا  در زمقنه مصداآ 
های بررسی سندی روایا  روایاتی که مورد استناد مفسران بود، اکتفا شد  از طرفی از آنجا که اصو  و روش

تاوان یافات کاه نتاایج بررسای از منظر شقعقان با اهل سنت متفاو  است، درصاد کمای از روایاا  را می
که در مقاان اندیشامندان  دهدشان از منظر شقعه و سنی یکسان است  تحَقَا  انجام شده نشان میسندی

باشاد، وجاود نادارد در حاالی کاه  اهل سنت اثری که باه بررسای ساندی روایاا  داّباة االرض پرداختاه
تاوان باه آنهاا اند کاه میاندیشمندان شقعی مطالب زیادی راجَ به بررسی سندی این دسته روایا  نگاشته

راین در بررسی دیدگاه ها تنها به تحلقال (  بناب207-238؛ بهادری جهرمی،72-89رجوع کرد )نَی زاده، 
 است و فرض بر یکسان بودن درجه اعتبار هر دو دسته روایا  است محتوایی روایا  پرداخته شده

باه طاور « داّباه»با توجه به موارد قرآنی که در قسمت واژه شناسی اشاره شد، موردی یافت نشد که واژه 
بارای انساان کااملی همچاون ح ار  « داّبه»بکار بردن لف   باشد و از طرفیخان برای انسان بکار رفته

ح ار  علی)علقاه « داّباه»علی)علقه الّسالم( با قدر و منزلت ایشان منافا  دارد و قطعا اگر مراد الهی از 
توانسات لفظای را اراده نمایاد کاه السالم( باشد، خداوند با در اختقار داشتن دایره ای وسقَ از واژگاان، می
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 تکریم آن ح ر ، مراد خود را هم برساند همزمان با 
اما دیدگاه دوم نقز از آن جهت که وجود حقوانی با چنقن ویژگی های عجقبی عَال و عمال محا  است و 

شاود، قابال پاایرش حقوانی با چنقن ویژگی هایی در طبقعت و کتب علمی و جانورشناسی نقاز یافات نمی
هر چه در کتا  ها جساتجو »گوید قز بدان اشاره کرده و میباشد  چنان که طنطاوی مفسر اهل سنت ننمی

 مخالف تمامی« داّبة االرض»کردیم، به این ویژگی ها برای حقوانی برنخوردیم و به فرض صحقح بودن آن، 
 ( 13/282)طنطاوی،« حقوانا  است 

 حل تعارض بین دو دیدگاه

ر بودن و عالمت گااری ماؤمن از کاافر آنچه در روایا  مورد استناد شقعه و سنی مشترک است، جاندا
باشد  با توجه به معنای لغوی و کاربردهای داّبه در قرآن که است که از جمله اهداف خروج داّبه از زمقن می

گردد  اما اهداف خاروج داّباه، کاه از دار بودن داّبه به ذهن متبادر و در روایا  اثبا  میقبال ذکر شد، جان
 گردد که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد دیدگاه است با چند مَدمه اثبا  می جمله نَال مشترک هر دو

وا »    است؛سوره نمل خداوند به هدف خروج داّبه اشاره کرده 82انتهای آیه  -1 اَس کاان  مق َأنَّ النَّ ه  م  َکلِّ ت 
وَن؛     که با آنان سخن می وِقن  توان پس می«  به آیا  ما یَقن نداشتند گوید  زیرا مردم پقش از اینِبآیاِتنا ال ی 

به کمک سقاآ آیه هدف خروج داّبه را به وجود آمدن یَقن برای مردم دانست که از طریق تکلم توساط داّباه 
 گقرد  صور  می

اناد)مکارم را در آیاه مااکور، ایماان آوردن ترجماه کرده« یوقناون»مفسران در بساقاری از تفاساقر  -2
( و 2/592؛ سمرقندی،6/72؛ مغنقه،12/167؛ حسقنی همدانی،7/497شی بنابی،؛ قری15/547شقرازی، 
اند در حالی که یَقن مرتبه ای باالتر از ایماان اسات و ممکان اسات را کافران معنا کرده« الناس»به تبَ آن 

فردی مؤمن باشد اما به یَقن نرسقده باشد چنان که ح ر  ابراهقم هنگامی که از خداوند درخواست کارد 
تا چگونگی احقاء مردگان را به او نشان دهد، خداوند از او پرسقد آیا ایمان نداری و ح ر  در پاسخ گفت 

تی»خواهم به یَقن برسم؛ ایمان دارم اما می َموق ِي الق حق َف ت  راِهقم  َر ِّ َأِرِني َکقق ِمنق قااَ   َو ِإذق قاَ  ِإبق ؤق قاَ  َأ َو َلمق ت 
َمِئنَّ  َبلی ِبيَو لِکنق ِلَقطق در آیه به معناای انساان « الناس»توان چنقن نتقجه گرفت که ( پس می260)بَره « َقلق

 رسند اعم از مؤمن و کافر است که با تکلم داّبه به یَقن می
شود انسان، اعم از مومن و کافر است و اثبا  این که مؤمنان به ذهن متبادر می« ناس»آنچه از لف   -3

شود، داللت آیه را نقاز به قرینه دارد و از آنجا که چنقن قرینه ای در آیه یافت نمی از دایره حکم خارج هستند
نماید و مواجهه دوسویه داّبه با مؤمن و کافر را که در روایاا  ذکار شاده، تایقاد بر مؤمن و کافر تَویت می

 نماید  می
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تاوان مای« تکّلمهام»ا از است رجداسازی صفوف مومنان از کافران که در روایا  بدان اشاره شده -4
باشد؛ یکی نطاق و ساخن گفاتن و دیگاری زخام و ، دو معنایی می«کلم»از « تکّلمهم»متوجه شد؛ ریشه 

ی کاه باا  «کاالم»است که با چشم یا گوش درك شاود و  ( کلم تأثقری5/131جراحت انداختن )ابن فارس،
هماان زخام و جراحات  ی کاه باا چشام درك ماي شاود،«کلام»گوش درک شود همان نطاق و ساخن و 

( عّلت این تسمقه آن است که کلمه و کالم در نفوس و اذهان اثر ماي کناد 722باشد )راغب اصفهانی،می
گااارد، کلماه و مانند زخمها در اجسام  پس منطوآ انسان را چون به واسطه داللت خود در اذهان اثر مای

 (6/140کالم گویند )قرشی بنابی،
اند که آن چه را که در ما فی ال مقر فرد پنهاان اسات، آشاکار کالم نامقده نطق و ناطَی را از آن جهت

اسات کند  مالصدرا در جلد هفتم اسفار و مفاتقح الغقب و بسقاری از آثار دیگر بدین نکته تصریح کردهمی
اسات و در جراحات که زمانی که شخص دارای جراحتی است در حَقت الیه پنهان جراحات آشاکار شده

دهد  به همقن منوا  کالم و سخن گفتن نقز نوعی آشاکارگی ماا ارگی آن چه پنهان است، رخ مینوعی آشک
 ال مقر مخاطب را در درون خود دارد  فی

وَن »با توجه به این مَدما ، معنای  وِقن  وا ِبآیاِتنا ال ی  اَس کان  مق َأنَّ النَّ ه  م  َکلِّ شود که داّبه با مردم چنقن می« ت 
کند تا به آیا  الهی یَقن پقدا کنند و این تکلم یا به معنای سخن گفتن است و افر تکلم میاعم از مومن و ک

شوند هر دو دسته مؤمن و یا به معنای زخم و جراحت و از آنجا که مخاطبان داّبه و کسانی که با او مواجه می
کناد و در ابزار تکلم استفاده می رسد که داّبه در مواجهه با مومنقن ازشود، چنقن به نظر میکافر را شامل می

کناد و ایان چناقن اسات کاه صافوف مواجهه با کافران از ابزار زور و قدر  و اوج آن جراحت، استفاده می
سازد  از ابو الجاوزاء نَال شاده کاه مؤمنان را از کافران در حالی که هر دو دسته را به یَقن رسانده، جدا می

، از ریشه کالم است یا جراحات و «داّبة االرض»برای « تکّلمهم»صفت  عبد الّله عّباس در پاسخ به این که
( طبرسی 15/77زخم، گفت  از هر دو، با مؤمنانش کالم باشد و با کافران کلم و جراحت )ابوالفتوح رازی، 

داناد کاه باه وساقله عصاا و خااتم توساط داّباه گااشاته مَصود ابن عبااس را از زخام هماان داغای مای
 (3/202 شود )طبرسی،می

پس با این مَدمه، کاماًل این تفسقر معَو  خواهد بود که در هنگام خروج داّبه، نوعی تکلم باه معناای 
تواند به تکلم است، رخ دهد  به تعبقر دیگر این تکلم میآشکارگی آن چه در ملکو  وجود انسان پنهان بوده

شد بدین معنا که خروج داّباه و تمثال آن بار تواند عبار  از تکلم باطنی باظاهری، معنا و تفسقر شود و می
 کند  ال مقر شخص را عقان و آشکار میملکا  درونی شخص نوعی کالم وجودی است که باطن و ما فی

حا  که برخورد دوگانه داّبه با مؤمن و کافر ثابت شد و با توجه به اشتراکا  و افتراقاتی کاه در مصاداآ 
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رساد کاه داّباه دارد، همان طور که آلوسی اشاره کرده، چنقن به نظار میدر دو رویکرد وجود « داّبة االرض»
( و بر انواع و مصاادیق مختلاف 10/234دار و اسم جنس)منطَی( است)آلوسی،یک لف  کلی از یک جان

حمل مقشود مانند حقوان که بر انسان و انواع مختلف حقواناا  قابال حمال اسات و آنچاه در مواجهاه باا 
باشد که در پقشگاه مؤمن به صور  انسانی واال و باعظمت اما نه ید نوعی از آن جنس مینماانسانها رخ می

رساند و در برابر کاافر گوید و او را به یَقن میلزوما ح ر  علی)علقه السالم( ظاهر شده و با او سخن می
ه عجقب و غریب، ظاهر برای آنکه اعال درجه اعجاز نمایان و آنان را به یَقن برساند، به صور  حقوان اما ن

 سازد زند و صفوف آنها را از مؤمنان جدا میگشته و زخم و داغی بر پقشانی شان می
توان گفت که داّبه دارای ظهورا  مختلفی اسات کاه متناساب باا ظارف وجاودی آن بر این اساس می

ملکاا  درونای و پنهاان  گردد  بنابراین خروج داّبة االرض از جان انسان مومن و کافر با توجه بهآشکار می
ها باید به دو صور  مختلف باشد  چنان که در مورد مواجهه مومن و کافر با ح ار  عزائقال در زماان آن

است  عزرائقل یاک موجاود مجارد اسات و علات مرگ چنقن تفسقری برای تفاو  این مواجهه مطرح شده
خاود ایان حَقَات را در زماان ماو   گردد کاه در آیناه وجاودتفاو  ظهور و مواجهه به خود انسان بازمی

شود و از آنجا که پقاامبران چااره ای کند  و این گونه است که تعارض ظاهری روایا  مرتفَ میمشاهده می
َم »اند و روایت جز سخن به مقزان عَو  مردم قوم خود نداشته َکلِّ َنا َأنق ن  ِمرق ِبَقاِء أ  نق

َ ا َمَعاِشَر اْلق اَس  ِانَّ ِر َعَلی َقدق  النَّ
وِلِهمق   َ توان چنقن نتقجه گرفت که باا توجاه باا مَت اای ( هم به این مساله اشاره دارد، می1/23کلقنی، «)ع 

حا  مخاطب و جامعه، معصوم در مصداآ داّبة االرض که موووعی واحد است دو  فارد متفااو  را بقاان 
تاکقاد دارد اشااره باه ناوع انساانی از  است  به عبارتی روایا  دسته او  که بر وجود انسانی برای داّبهداشته

جنسی واحد و روایا  مورد استناد دسته دوم، مثبت نوع حقوانی از همان جنس واحد داّبه اسات و در هماه 
موارد جنس یکسان است و تفاو  در انواع است و روایا  به انواع اشاره دارد و آیه به جنس داّبه اشاره دارد و 

است  با توجه به هماقن نکتاه روایاا  ماورد اساتناد به صور  نکره ذکر شدهبرای همقن هم در آیه ماکور 
دیدگاه او  به خصوصقت نطق و سخن گفتن برای داّبه اشاره دارد و روایا  مورد استناد دیدگاه دوم قائال باه 

 جراحت گااشتن داّبه است 
-ر باا رویکارد فلسافیدر برخای از تفاساق -یعنی ظهور داّبه متناسب با ظرف وجودی افاراد–نکته فوآ

اسات، است  به عنوان نمونه در معنای باطنی و تفساقر انفسای کاه مالصادرا مطارح کردهعرفانی ذکر شده
خروج داّبه در واقَ عبار  از ظهور مرتبه حقاتی مقان عَل و جسم اسات کاه بار اسااس ملکاا  و نقاا  

سات  البتاه کاالم مالصادرا و است و به نوعی نشانگر ملکا  منفی شاخص اشخص تمثل یا تجسم یافته
کسانی که قایل به دیدگاه سوم هستند از این جهت که تنها داّبه را خان افراد شاَی و دارای ملکاا  منفای 
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 در آیه ناسازگار است « یوقنون»دانند قابل نَد است و با می
داللات بار تفخاقم و « داّبه»انسانی بزرگ و با عظمت بوده و نکره بودن « داّبه»در برخورد با مؤمنان نقز 

البتاه بار  -  انادعظمت آن دارد  روایاتی که مصداآ داّبة االرض را ح ر  علی)علقه السالم( معرفی کرده
می تواناد اشااره باه تمثال  -مبنای قبو  روایت و با پقش فرض اعتبار خبر واحد در امور تفسقری و اعتَادی

باشاند طبان بر عظمت و بزرگی و قدر  داّبه نداشاتهانسانی داّبه داشته و شاید هدفی جز تَریب اذهان مخا
چرا که در عصر نزو  آیه، ح ر  علی)علقه الّسالم( نمونه بارز انسانی شجاع، قوی و دالور و بزرگ بوده و 
وقایعی همچون لقله المبقت، مواجهه با عمربن عبدود، فتح خقبار و    نموناه هاایی از شاجاعت و قادر  

مطلق اطالآ این لف  بر ح ر  با قدر و منزلت ایشان ناساازگار اسات و از نظار  باشد و به طورایشان می
کالمی و ادبی قابل پایرش نقست و موید این مطلب کاربردهای این واژه در قرآن است که در ابتدای مَالاه 

 است  عموم جنبندگان، اعم از انسان و حقوان« داّبه»بدانها اشاره شد و ثابت گردید که بقشترین کاربرد 

 نتیجه گیری

سوره نمل سه رویکارد دارناد کاه دو رویکارد آن پشاتوانه  82در آیه « داّبة االرض»مفسران در مصداآ 
انساانی « داّباه»روایی داشته و به ظاهر با هم متعارض هستند؛ گروهی از مسلمانان چنقن عَقده دارند کاه 

شود و صفوف مسلمانان را از زمقن خارج می فوآ العاده، متحرک، جنبنده و فعا  است که در آستانه ققامت
دار و جنبناده غقار عاادی، را یك موجاود جاان« داّبه»سازد و گروهی دیگر از مسلمانان از منافَان جدا می

شاود، و از کفار و ایماان اند که در آخر زمان ظاهر مایحقوان و از غقر جنس انسان با شکلی عجقب دانسته
ای از زمقن در آستانه ققامت و هدف خروج آن که سازد  خروج جنبندهوا میگوید و منافَقن را رسسخن می

 باشد، در این دو رویکرد مشترک است جدا سازی مؤمنان از کافران می
در « ناس»رساند و لف  از آنجا که ریشه تکلم در آیه دو معنایی بوده و سخن گفتن و جراحت زدن را می

روج داّبه بوجاود توان چنقن نتقجه گرفت که هدف خشود، میرا شامل میآیه لفظی عام بوده و مؤمن و کافر 
باشاد و آمدن یَقن برای مؤمن از طریق سخن گفتن و برای کافر از طریق جراحت و داغ زدن بر پقشاانی می

 باشد  تأیقد کننده اهداف خروج داّبه در روایا  می« تکلمهم الناس کانوا به آیاتنا ال یوقنون»
در « داّبة االرض»توجه به برخورد دوگانه داّبه با مؤمن و کافر، برای رفَ تعارض در مصداآ  همچنقن با

روایا  باید گفت که داّبه یک لف  کلی از یک جاندار و اسم جنس بوده و بر انواع و مصادیق مختلف حمل 
د و از آنجا کاه پقاامبر و باشنماید، انواعی از آن جنس واحد میشود و آنچه در مواجهه با انسانها رخ میمی

ای جز سخن به مقزان عَو  مردم قوم خود نداشاتند، باا توجاه باه مَت اای حاا  مخاطاب و امامان چاره
اند  روایا  دسته او  جامعه، در مصداآ داّبة االرض که موووعی واحد است دو  فرد متفاو  را بقان داشته
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ه نوع انسانی از جنسی واحد و روایاا  ماورد اساتناد دساته که به وجود انسانی برای داّبه تاکقد دارد اشاره ب
دوم، مثبت نوع حقوانی از همان جنس واحد داّبه است و در همه موارد جنس یکسان است و تفاو  در انواع 

 است و روایا  به انواع اشاره دارد و با یکدیگر تعارض ندارند  
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 آ 1404، قم، االسالمي
  آ1418، محَق  معروف، بشار عواد، چاپ اّو ، دار الجقل، بقرو ، سنن الحافظابن ماجه، محمد بن یزید، 
 چااپ ساوم، دار الفکار، بقارو ، ، مصحح  مقر داماادی، جماا  الادین،لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مکرم

  آ1414
، چاپ او ، بنقااد پژوهشاهای آساتان وض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآنرابوالفتوح رازی، حسقن بن علی، 

 آ  1408قدس رووی، مشهد،
چااپ او ، جامعاه مدرساقن حاوزه علمقاه قام، ، تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطااهرةاسترآبادی، علی، 

 آ  1409قم،
، چاپ اّو ، دار الکتاب العلمقاة، العظيم و السبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن آلوسی، محمود بن عبدالله، 

 آ 1415بقرو ، 
رهقافتی نو بر حجقت خبار واحاد در تفساقر )باا تکقاه بار »امامی، محمد؛ احمدی فر، مصطفی، عباسی، فریدون،  

  98، بهار و تابستان 29، آموزه های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رووی، شماره «دیدگاه شقخ طوسی(
فصلنامه علماى ژووهیاى حادي  ، «مصداآ شناسی آیه داّبة االرض با توجه به روایا »ادری جهرمی، روح الله، به

  1396، 18، شماره ژووهى
، تحَقق و شرح  شاکر، احمد محمد، چاپ اّو ، دار الجامع الصحيح و هو سنن الترمذيترمای، محمد بن عقسی، 

 آ 1419الحدیث، قاهره، 
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، چااپ او ، دار الکتاب العلمقاة، بقارو ، تفسير يحيى بن سالم التيمى البصار  القيرواناى، متقمی، یحقی بن سال
 آ 1425

 آ 1398، چاپ دوم، برهان، تهران، روان جاويد در تفسير قرآن مجيدثَفی تهرانی، محمد، 
همااي  ملاى وا   ، جعفری، احمد و هادیان شقرازی، عبدالرسو ، معناشناسی داّبة االرض و نگاهی نو به مفهاوم آن

  1395، اردیبهشتژووهى در علوم اسالمى
 مصحح  علی هاللی و علی ساقری، چااپ او ، ،تاج العروس من جواهر القاموسحسقني زبقدي، محمد مرت ی، 

  آ1414 دارالفکر، بقرو ،
 آ  1404، چاپ او ، لطفی ، تهران، انوار درخیان در تفسير قرآنحسقنی همدانی، محمد، 

مؤسسة النشر اإلساالمي،  ، چاپ او ، ، مصحح  مظفر، مشتاآمختصر البصائرحسن بن سلقمان بن محمد، حلی، 
 آ 1421قم، 

 ، إحقاء آثار االمام خویی، قم، بی تا البيان فى تفسيرالقرآنخویی، سقدابوالَاسم، 
چااپ او ، دار الشاامقة،  محَق  داوودی، صفوان عدنان، ،مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسقن بن محمد، 

  آ1412بقرو ، 
چاپ ساوم، دار  ،الكیاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون األقاويل فى وجو  التأويلزمخشری، محمود بن عمر، 

 آ  1407الکتا  العربي، بقرو ،
  آ1416، چاپ او ، دار الفکر، بقرو ، تفسير السمرقند  المسمى بحر العلومسمرقندی، نصر بن محمد، 
، چاپ او ، کتابخانه عمومی ح ار  آیات اللاه الدر المنثور فى التفسير بالماثوربکر، سقوطی، عبدالرحمن بن ابی

 آ 1404العظمی مرعشی، قم، 
  1363، چاپ او ، مقَا ، تهران، تفسير اثنى عیر عبدالعظقمی، حسقن، شاه

، مصحح  خواجاوی، محماد، انجمان اساالمی ناتأسرار اآليات و أنوار البي  صدرالدین شقرازی، محمد بن ابراهقم، 
  1360حکمت و فلسفه ایران، تهران، 

  1368، مکتبة المصطفوي، قم، الحكمة المتعالية في األسفار العقلية األربعة،  اااااااااااا
، مصحح  خواجوی، محمد، موسسه مطالعا  و تحَقَاا  فرهنگای، انجمان اساالمی مفاتيح الغيب،  اااااااااااا

   1363و فلسفه ایران، تهران،حکمت 
د صل ى الله عليهمصفار، محمد بن حسن،  ، چاپ دوم، مکتبة آیة الله المرعشاي بصائر الدرجات في فضائل آل محم 

 آ 1404النجفي، قم، 
 آ  1411، چاپ او ، دار المعرفة، بقرو ،تفسير القرآن العزيزصنعانی، عبدالرزاآ بن همام، 

 آ 1390، چاپ دوم، مؤسسه االعلمی للمطبوعا ، بقرو ، ان تفسيرالقرآنالميزطباطبایی، محمدحسقن، 
 آ 1412، چاپ او ، مرکز مدیریت حوزه علمقه قم، قم، تفسير جوامع الجامعطبرسی، ف ل بن حسن، 
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  آ 1412، چاپ او ، دار المعرفة، بقرو ، جامع البيان فى تفسير القرآنطبری، محمد بن جریر، 
 آ 1425، چاپ اّو ، دارالکتب العلمقه، بقرو ، لجواهر فى تفسيرالقرآناطنطاوی، بن جوهری، 

اشيعقاشی، محمد بن مسعود،  ، چااپ او ، المطبعاة العلمقاة، ، مصحح  رسولی محالتی، ساقد هاشامتفسير العي 
 آ 1380تهران، 

  1375، چاپ دوم، بنقاد بعثت، تهران، تفسير احسن الحدي اکبر، قرشی بنابی، علی
   1371چاپ ششم، دار الکتب اإلسالمقة، تهران، ،قاموس قرآن،  اااااااااااا

 آ  1404، چاپ سوم، دارالکتا ، قم، مصحح  موسوی جزائری، طّقب ،تفسير القميقمی، علی بن ابراهقم، 
 بی تا ، چاپ او ، کتابفروشی اسالمقه، تهران، منهج الصادقين في إلزام المخالفينالله بن شکرالله، کاشانی، فتح

 آ 1407، چاپ چهارم، اإلسالمقة، تهران، الكافيکلقنی، محمد بن یعَو ، 
 آ 1403، بقرو ، چاپ دوم، دار إحقاء الترال العربي، بحار األنوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تَی، 

  1387، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهقد، قم، ، التفسير األثر  الجامعمعرفت، محمدهادی
  1378، چاپ او ، بوستان کتا ، قم، ترجمه تفسير كاشفحمدجواد، مغنقه، م

  1371تهران،  چاپ دهم، دار الکتب اإلسالمقة،  تفسير نمونه،مکارم شقرازی، ناصر، 
، شاماره علوم حادي ، بررسی مصداآ داّبة االرض در روایا  فریَقن، موسوی نقا، سعقده سادا نَی زاده، حسن و 

  1388، پایقز 53
، مطالعاات تفساير نمال و ارتباال آن باا رجعات،  82، عصمت و دیگران، تفسقر تطبقَی داّبة االرض در آیاه نقری

  1394، پایقز 23شماره
 
 
 
 


