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  چکیده
ال شده اسـت. در پاسـخ   از چگونگی قرار گرفتن زمین سؤ از امام صادق کافیدر روایتی در کتاب 

در این جستار از آن با عنـوان  که ست. این حدیث ا یزمین بر پشت ماهمنسوب به امام آمده است که 

با قطعیات علمی و تجربیات مسـلم  آن ظاهر ا ، امداراي سندي صحیح استکنیم  می یاد» حدیث حوت«

راهکارهایی معنـاي حـدیث را    ۀبا ارائ اند دهان درصدد برآمپژوه حدیثبشري ناسازگار است. برخی از 

تاریخی  توجه به پیشینۀ ایم برگزیده در بررسی این حدیث روشی که ما اند. ا ناموفق بودهنند امروشن ک

و سـپس بـا    کنـیم  مـی در سه دسته بیان  این حدیث را خانوادۀ احادیث هم ست. براي این منظورآن ا

آوري همچون یکسان بودن  ي حیرتها بررسی این روایات و کتب گذشته همچون کتب یهود با شباهت

شواهد دال بـر   شویم. با توجه به ها استوار است مواجه می نام ماهی و گاوي که گفته شده زمین بر آن

با قطعیات علمی و عدم ي آن، مخالف بودن برا یمعقول و منطق هینبود توج، تیروا نیبودن ا یلیاسرائ

  گونه موارد ناچار به طرح این حدیث هستیم. کارایی خبر واحد در این
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  مقدمه .1

هاي طبیعـی   پدیده بارۀدر منابع روایی مااحادیث موجود در بخشی از تردید موضوع  بی

 ات متعـدد مـورد بحـث پژوهشـگران عرصـۀ     این روایات از جه .و قواعد علمی است

ي هـا  یافتـه ظواهر برخی از این روایات با بینیم  می آنگاه که. حدیث قرار داشته و دارند

حلی منطقی و عق�یی  ري ناسازگار و ناهمگون است و راهعلمی و مسلمات تجربی بش

روشـن اسـت کـه در بیشـتر     . شود می ، موضوع دشوارترنداردها وجود  براي توجیه آن

 طـور  بـه براي تبیین این روایات وجود ندارد و بایـد هریـک را    موارد، راه حلی یکسان

روایتی است  ،به بررسی ویژه دارد یاتی که نیازایکی از روخاص مورد بررسی قرار داد. 

زمـین سـؤال    گـرفتن  قرارچگونگی  ۀدربار از امام صادقدر آن که  ،کافی کتابدر 

ماهی، ماهی بـر روي  پشت زمین بر در پاسخ منسوب به ایشان آمده است: . شده است

و گاو بـر روي خـاك نمنـاك قـرار      شاخ گاوصخره بر روي آب، آب بر روي صخره، 

ق، 1407کلینـی،  (1.دارد و بعد از آن بر علم عالمان پوشیده است و از آن آگاهی ندارند

  )89ص ،8ج

ـ  حـدیث سند و محتواي ایـن   بارۀدر ، ویـژه ناسـازگاري آن بـا مسـلمات علمـی      هب

وي تاریخی آن مـورد واکـا   ینۀپیشتاکنون اما  اند دهتوضیحاتی را ارائه کران پژوه حدیث

تاریخی این داسـتان و اسـتفاده از آن در نقـد روایـت      قرار نگرفته است. بررسی پیشینۀ

  حوت، نوآوري این جستار است.

  بحث  ۀنیپیش .2

  هاي گوناگونی دارند.  این حدیث دیدگاه بارۀان درپژوه حدیثشارحان و 

 بـاز  محتواي آن سر حث دربارۀده و از ببسنده کربررسی سندي برخی تنها به  الف.

مـاهى   تیـ حکا« :دیـ گو یمـ  یلوامـع صـاحبقران  در  یمجلس یمحمدتقمرحوم . اند دهز

  )343ص ،5جق، 1414 ،یمجلس(»توان کردن. کالمتواتر است در اخبار و انکار آن نمى

کـه  حدیث، این حدیث را رمزآلود دانسته و بـدون آن  ۀکسانی از خبرگان عرص ب.

که کشف رموز آن در انحصار کسانی است که اهل  گویند این رموز را توضیح دهند می

 :دیـ گو یم یوافحوت در  ثیحد لیدر ذ یکاشان ضیف. ن را بپذیریمباید آ، و آن باشند

وجـود   يرموز ثیحد نی... در احلها من کان من أهلهایث رموز و إنما یهذا الحد یف«
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 ،26جق، 1406 ،یکاشـان  ضیفـ (».] کشف کندتواند یکه اهلش باشد آن را [م دارد و آن

و بـه   دهیسـنج  2»عطـار  نـب یز« ثیرا با حد ثیحد نیا یم� صالح مازندران )472ص

ق تلـک  یعلـم حقـا  ی اهللا« :دیـ گو یو در انتها مـ  کند یاشاره م ثیدو حد نیا يها تفاوت

ع ی سبحانه قادر على جمب أمر ممکن عق� و اهللایبها، ثم ان هذا الترتیإل ترتیفیاء و کیا�ش

ـ ا قیخداوند حقـا الممکنات و قد أخبر به المخبر الصادق فوجب ا�ذعان به...  و  اءیاشـ  نی

سـبحان قـادر بـر     ياممکن است و خد يامر یاز نظر عقل بیترت نی. اداند یآن را م بیترت تیفیک

 »از آن خبر داده است پس اذعـان بـه آن واجـب اسـت.     یصادق ۀممکنات است و خبردهند عیجم

  )441ص ،11جق، 1382 ،یمازندران(

  اي توجیه کنند: گونه آن را به اند دهان ت�ش کرپژوه حدیثبرخی دیگر از  ج.

حـدیث نـاظر بـه     .1 حوت آورده است: حدیثسه توجیه براي  اي محمدباقر کمره

 ي تاریخ زندگی بشر بر روي زمینها دورهحدیث به  .2 است. ساختمان و طبقات زمین

  کند. را بیان می آن  ىیایمین و مواد شیرموز نظم زمحدیث  .3 اشاره دارد.

این حدیث، دیدگاه اول را بـا توجـه بـه صـحیح      ۀو پس از توجیهات فراوان دربار

گویـد:   کنـد و مـی   بودن سند و رایج بودن چگونگی ساختمان زمین در آن زمان رد می

ر بـا  ینظر من هرکدام از دو وجه اخه قى است که بیک حقایان یناچار مقصود از آن ب هب«

ق، 1382 ،کلینـی (»د.یـ گران آیگرى هم در نظر دیح دیآن سازگار است و بسا وجه صح

  )172ص ،1ج

ي هـا  الدین شهرستانی در توجیه اینکه زمین بر شاخ گاو قرار دارد، هیئـت شـاخ   هبإل

و زمین اند  شکل ي گاو قوسیها از جمله اینکه شاخ(داند گاو را اشاره به هیئت زمین می

هـاي   اینکه زمین بر ماهی قرار دارد، بـه زمـین   ۀو دربار )نیز شکل قوسی و کروي دارد

نیـز  در ادامـه   ها به شکل ماهی هستند. گوید هرکدام از آن کند و می گانه اشاره می هفت

انـد:   اند بـر دو دسـته   سؤال کرده این مسئله از معصومین ۀدربار گوید کسانی که می

از چگـونگی قـرار   اي را کـه    ف الهی و عهود قـدیمی که صحهستند اول کسانی  ۀدست

را بسـنجند. در   خواهند علم معصوم و میاند  نمودهمطالعه بحث کرده  زمین گرفتن

 ۀتا به او سوء ظن پیدا نکننـد. دسـت  اینجا معصوم باید طبق علم آن شنونده جواب دهد 

هـا عرضـه دارنـد     ند و اگر حقیقت را بـه آن هستاند که غرق در جهل خود  دوم کسانی
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این مسـئله را بـه شـکلی کـه      کنند. بنابراین معصومین را تکذیب می معصومین

  )77ـ75ق، 1381شهرستانی، (.اند عامی بفهمد بیان کردهفردي 

گوید بر فرض صـحت   ابتدا می درسید رسول مح�تی در ذیل حدیث زینب عطار 

علـت   نظیر ایـن روایـات را بـه   ها  آن، ها از معصومین ث و صدور آنیگونه احاد نیا

چنین روایاتی از باب تشبیه معقـول بـه محسـوس    اند و این جهل مردم به این شکل گفته

ویان به مسائل نجومی احتمـال دارد کـه   اعلت عدم تسلط ر گوید به است و در ادامه می

 ،1جش، 1364، کلینـی (.شـند معصوم سخنی را گفته باشد امـا راویـان ضـبط نکـرده با    

  )229ـ226ص

ه چـ رد کرد.  عقلانکار را به مجرد  يتوان هر چیز نمیگوید  سید طیب جزایري می

سـپس   چیزي را که رد کرده است به بهترین وجه قبول کنـد.  انسان بسا زمانی بیاید که

بـا توجـه بـه گـردش     گویـد ممکـن اسـت     مـی بیان وجهی براي این احادیث  در مقام

خودکار و بـدون هـیچ نیرویـی بـه دور      طور بهیی که به فضا فرستاده شده و ها وارهماه

ه همـان  اراین ست ها باشد و ها خورشید و یکی از ستاره دوران آن ، مرکزگردند زمین می

برج حوت) باشد پس اگر گفته شود زمین بر آن قرار دارد صحیح خواهد (وتح ۀستار

خـاك نمنـاك)   (تاره در فضایی شبیه به آب شناور است و مراد از ثريو خود آن س بود

اي  مراد از صـخره را سـتاره  توان  و می استست که فراي این فضاي پهناور ا آن چیزي

فلکـی)  (گانه هاي دوازده و منظور از گاو یکی از برجدیگر دانست که هنوز کشف نشده 

  )58ص ،2جق، 1404قمی، (.است

  بررسی سندي  .3

پیش از بررسی محتواي این روایت، شایسته است وضـعیت سـندي آن روشـن شـود.     

و  )201ص ،25جق، 1404مجلسـی،  (دانـد  صـحیح مـی  این حـدیث را   ع�مه مجلسی

 دهد. نشان میدرستی این دیدگاه را ي رجالی روایان نیز ها بررسی

نجاشـی،  (کـه جملگـی بـر وثـاقتش اتفـاق دارنـد      ـ   کلینـی مرحـوم  را  حدیثاین 

کنـد.   از فردي به نام محمـد نقـل مـی    ـ)395صق، 1420طوسی، ؛ 378صش، 1365

کند که بیشـترین عـدد نقـل     مستقیماً نقل حدیث میي محمد ها کلینی از پنج نفر به نام

با توجه به عدد نقل و راوي بعدي که احمـد و   3مربوط به محمد بن یحیی عطار است.
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حمد بن یحیی عطـار اسـت   توان گفت منظور از محمد همان م ابن محبوب هستند، می

ع�مـه  ؛ 353 صش، 1365نجاشـی،  (روشن اسـت. امري و کثرت احادیتش که وثاقت 

  ) 157صق، 1411حلی، 

از محمد بن یحیـی آمـده    کافیبا توجه به اسنادي که در اما احمد چه کسی است؟ 

منظور از احمد نیز احمد بن محمد عیسی اشعري است کـه در وثاقـت وي نیـز     ،است

حسـن بـن   ) 61 صق، 1420طوسـی،  ؛ 83 ص ش،1365نجاشـی،  (شکی وجود ندارد.

) و بنا به قولی از اصحاب اجمـاع  123 ص ق،1420 طوسی،(محبوب نیز از جمله ثقات

 ثقـات جمله نیز از  را جمیل بن صالح و ابان بن تغلب) 556 صق، 1409کشی، (است.

  )44 ص ق،1420طوسی، ؛ 128 صق، 1409کشی، (.اند  دانسته

با توجه به حال راویان و اتصال سـند، حـدیث از حیـث سـندي صـحیح      در نتیجه 

  است.

 حدیث حوتتاریخی  ۀبررسی پیشین .4

�زم است دیگر  ،آني تاریخی ها فهم ریشهتحلیل محتواي روایت حوت و در راستاي 

تشـکیل  عبـارت دیگـر    وع را مورد بررسی قـرار دهـیم و بـه   روایات مرتبط با این موض

نحوي با  احادیثی هستند که بهدر اینجا حدیث  ۀ. منظور از خانوادبدهیمحدیث  ۀخانواد

   دارند.ارتباط حدیث حوت موضوع 

  )امامیه یروایجوامع در (خانواده احادیث هم .1ـ4

  .کردسه دسته تقسیم توان به  می این احادیث را

 دیث حوت در رابطه با چگـونگی قرارگیـري  : احادیثی هستند که مانند حاول ۀدست

  .اند دهزمین وارد ش

را از وضـعیت زمـین    »زینب عطـار «کلینی در حدیثی معروف به حدیث مرحوم  .1

خروس بـر  خروس،  کند: هفت زمین بر روي بیان میبه این ترتیب  قول پیامبر اکرم

آنـان   ۀو همـ ا، هودریا بر دریایی تاریک، ماهی در پشت ماهی، صخره بر صخره، روي 

 عد از آن خبـري وجـود نـدارد.   گویند ب ، و در پایان میثري) قرار دارند(خاك نمناكبر 

گانـه و   هـاي هفـت   بـا آسـمان   ،روي آن قرار داردرا سپس حدیث نسبت زمین و آنچه 

 )153ص ،8جق، 1407کلینی، (4.کند و کرسی مقایسه می دیگر چیزها مانند عرش
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کنـد   کیدري خبري را نقل مـی  الب�غه نهجاز شرح  ا�نوار بحاردر  ع�مه مجلسی .2

خلـق  خواست آسـمان و زمـین را    که در آن گفته شده است که هنگامی که خداوند می

سـپس بـراي قـرار آن     .اي را از تحت عرش فرستاد تا زمین را حمـل کنـد   فرشته ،کند

یـاقوت قـرار    ،و مابین پاي فرشته و گاو فرشته گاوي را از بهشت به زیر پایش فرستاد

هـا را بـر پشـت مـاه      اي قـرار داد، سـپس آن   براي قرار و نگه داشتن گاو صـخره  داد و

نیز بر باد نگه داشت و باد را نیز بـه قـدرت خـویش    . ماهی را بر آب و آب را گذاشت

  )29ص ،54جق، 1403مجلسی، (5.حفظ کرد

کنـد کـه    از ابوالحسن بکري، استاد شهید ثانی، روایتی را نقل مـی  ع�مه مجلسی .3

  حدیث حوت است. ي یافتن پیشینها یکی از سرنخ

ي آن هـا  و گام اي قرار داد زمین را بر فرشته خداوندکند که  نقل می وي از علی

و اسـم آن   قـرار داد  ستوار ساخت و در زیر صخره گاوياي بزرگ ا فرشته را بر صخره

آفرید و » بهموت«اي بزرگ به نام  ماهی بود، سپس براي نگه داشتن آن گاو »لهوتا«گاو 

ـ آن ماهی در آب و آب در هوا و هوا بر روي تاریکی اسـت و بعـد از آن علـم خ�    ق ی

   )198ص ،54ج، همان(6نیست.قادر به رسیدن 

نی مشابه سخنان قبل وارد شـده  در بحار سخ ،از ابن جریح که فردي عامی است .4

  )91ص ،57ج، هماندانسته است.( »یهموت«را و اسم آن گاو 

سـت و  گانـه بـر روي صـخره ا    ي هفتها رسیده است که زمین کعب ا�حباراز  .5

پهلوي مـاهی قـرار دارد و مـاهی در آب    بر  نیز فرشته، ستا اي صخره بر دستان فرشته

  )93ص ،57ج، همان(7بر روي باد و باد بر روي هواست.نیز آب  ،است

که ایشان گفت اولین چیزي  کند نقل می ابن عباس از رسول خدا ،حدیثیدر  .6

گوید خدا از بخار  سخنی دیگر خودش می و در همان)(هکه خدا آفرید قلم و ماهی بود

  )جا همان(8آفرید و بر روي او زمین را گستراند.آب ماهی را 

آمده است کـه زمـین بـر     در تفسیر علی بن ابراهیم در حدیثی از امام صادق .7

روي ماهی است و ماهی بر روي آب و آب بر روي خـاك نمـدار اسـت و بعـد از آن     

 )58ص ،2جق، 1404قمی، (9شود. علم علما منقضی می

پیشین  ۀدست مربوط به علت وقوع زلزله است که بااز احادیث  : این دستهدوم ۀدست
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  نیز ارتباط دارد:

خداوند متعال زمین  روایت شده است: امام صادق از ه الفقیهمن � یحضردر  .1

بـه خـود غـره شـد و)     (را خلق کرد و ماهی را امر کرد تا آن را حمل کند. پـس مـاهی  

اي  خداونـد متعـال بـه سـوي او مـاهی     گفت: آن را به نیروي خودم حمل کردم. پـس  

اش شد پس چهل روز  وارد بینی که بین دو انگشت ابهام و اشاره بود ۀانداز فرستاد که به

را بلرزانـد بـه او آن مـاهی کوچـک را      . پس زمانی که خداوند بخواهد زمینآرام بود نا

   )542ص ،1ج، ق1413صدوق، (10.لرزد آن ماهی) می(دهد پس زمین از ترس نشان می

 )255ص ،8جق، 1407 کلینی،(.نیز آمده است کافیشبیه به این روایت در 

حمل زمـین توسـط مـاهی    بعد از اشاره به  در حدیث دیگري از امام صادق .2

اسـت و هرگـاه خداونـد    هـاي مـاهی    پولکی از پولک که هر شهري بر رويگفته شده 

 11.یش را تکـان دهـد  هـا  پـولکی از پولـک   کند اي بفرستد به ماهی امر می بخواهد زلزله

 )543ص ،1جق، 1413 ،صدوق(

گویند اولـین چیـزي کـه بهشـتیان      میکه  ستا روایاتی این دسته شامل :سوم ۀدست

  خورند کبد ماهی است: می

ا اولـین چیـزي کـه اهـل     ام« کند: روایت می آشوب از حضرت رضاابن شهر. 1

اي اسـت کـه    شود و آن کبد مـاهی  می ست که وارد آنا اولین چیزي خورند بهشت می

 )355ص ،4جق، 1379ابن شهرآشوب، (12».داردزمین بر آن قرار 

د که اولـین چیـزي کـه    وش میسؤال  که از رسول خداآمده است  احتجاجدر  .2

دهنـد: کبـد مـاهی.     ایشـان پاسـخ مـی   خورند چیسـت.   بهشتیان در ورود به بهشت می

 .13: کبـد گـاو  دهنـد  جـواب مـی  خورند؟ ایشـان   میپرسد بعد از آن چه  کننده می سؤال

  )50ص ،1جق، 1403طبرسی، (

  )هل سنتا ییدر جوامع روا(خانواده هم ثیاحاد .2ـ4

مشابه سه دسته روایـات جوامـع   (روایاتی مرتبط با داستان قرار داشتن زمین روي ماهی

  در منابع روایی اهل سنت نیز آمده است:روایی امامیه) 

 لیـ در ذ ،قرآن است ریتفاس نیتر یمیاز قد یکیکه  رشیدر تفس) 360م (یطبران .1

اسـت   يا یهمان مـاه » ن«منظور از  دیگو یاز قول ابن عباس م ،قلم ۀسور اتیآ ریتفس
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است و در ادامه، همان داستان فرشته و گاو و  »ایلوث«بر او قرار دارد و اسمش  نیکه زم

ـ طب(.کنـد  ی.. را بازگو مـ .صخره و  ریدر تفسـ  طـور  نیهمـ  )319ص ،6جم، 2008 ،یران

 نیاست که دو زمـ  يا یاسم ماه» ن«سوره آمده است  نیا لیاز اهل سنت در ذ يگرید

اسـت و در   یسـفل  نیزمـ  ریدر ز یاست و او در آب »واشیل«و اسمش  کند یرا حمل م

آن گاو صـخره اسـت و در    ریاست و در ز »هموتی«قرار دارد و اسمش  يگاو رشیز

از خـدا پـس از آن را خبـر نـدارد. و در      ریخاك نمناك قرار دارد و به غ ۀآن صخر ریز

  )55ص ،2جق، 1417 ،ينوو(.کرده است تیحرف را ابن عباس روا نیا دیگو یم انیپا

بـه   براز انس بن مالک روایت شده است که زمانی که پیام صحیح بخاريدر  .2

 ،دادنـد که در نخلستانش بـود  را به عبداهللا بن س�م خبر آمدن ایشان  ،ندمدینه وارد شد

نبی از آن خبـر   گوید جز کند و می آید و از چند چیز سؤال می می او به دیدار پیامبر

ایـن   ي اوها سؤال. یکی از خواهد شدنیدن پاسخ صحیح مسلمان ندارد و در صورت ش

اولـین  گویـد:   پاسخ مـی پیامبر در  خورند چیست که که اولین چیزي که بهشتیان می بود

  )132ص ،4جق، 1422 بخاري،(14.است خورند کبد ماهی چیزي که بهشتیان می

 يا یماه يسو به سیابل« است: دهیرس کعب ا�حباراهل سنت از  یمیقد ریدر تفاس .3 

ـ لوث يا بر پشتش بود رفت و او را وسوسه کرد و به او گفـت:  نیکه زم ـ  یمـ  ای چـه   یدان

از  یها بر پشت توست که اگر تکانشان دهـ  از اقوام و جانداران و درختان و کوه ییزهایچ

را  يکار را بکند پس خداوند جاندار نیخواست که ا ایانداختشان. پس لوث یپشتت خواه

از درد) بـه خـدا از آن جانـدار    (یپس ماه دیشد و به مغزش رس اش ینیو داخل ب رستادف

که جانم  ی: قسم به کسدیگو یداد و خارج شد. کعب م شکوه کرد و خدا به جاندار اجازه

] یو اگر [مـاه  یو آن جاندار هم به ماه کند یبه آن جاندار نگاه م یماه ،در دستان اوست

ـ ی(که بود ییو خود را تکان دهد) به همان جا(برگرددبخواهد دوباره به کارش  درون  یعن

  )130ص ،5جق، 1420 ،ي؛ بغو6ص ،10جق، 1442 ،یثعلب(».گردد ی) بازمیمغر ماه

ـ از کعـب روا  میسخن را از قـول ابـونع   نیمانند ا زین یقرطب ـ (.کنـد  یمـ  تی  ،یقرطب

  )257، ص1جش، 1364

  حدیث حوت در ادیان گذشته ۀپیشین .3ـ4

ي ادیـان  هـا  کتـاب در روایـات و برخـی مطالـب    داستان جایگاه قرار داشتن زمین ین ب
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  شود. می یی دیدهها مشابهتگذشته 

  مشابهت در برخی اسامی .1ـ3ـ4

داستانی بیان شده اسـت کـه خداونـد در آن     ،کتاب ایوبیکم و در فصل چهلم و چهل

خواهد قدرت خود را به ایوب نشان دهد. در ایـن داسـتان بـه دو جـانور بـزرگ و       می

اشاره شده است که اولی به جانوري  Leviathan16و  Behemoth15 هاي قدرتمند به نام

  خورد و دومی جانداري در دریاست: شده که مانند گاو علف میچهارپا تمثیل 

ام که علف را مثل گاو  اینک بهِیموت که او را با تو آفریده) 15( :چهلمایوب فصل «

 هـاي شـکمش.   و توانـایی وي در رگ  باشد همانا قوت او در کمرش می )16(ردخو می

 )18( بـه هـم پیچیـده اسـت.    هاي رانش  جنباند. رگ دم خود را مثل سرو آزاد می )17(

او  )19( هاي برنجین و اعضایش مثـل تیرهـاي آهنـین اسـت.     هایش مثل لوله استخوان

درستی که  به )20( اش را به او داده است. که او را آفرید حربه ست. آنافضل صنایع خدا

 )21( کننـد؛  ها تمامی حیوانات صحرا بازي می رویاند، که در آن ها برایش علوفه می کوه

هاي کنار او را  درخت )22( نیزار و در خَ�ب. ۀخوابد. در سای هاي کنار می یر درختز

اینـک رودخانـه    )23( د.نـ ک و بیدهاي نهر، وي را احاطـه مـی  پوشاند،  به سایه خود می

چه اُردن در دهانش ریخته شـود ایمـن خواهـد    ترسد و اگر کند، لیکن او نمی می طغیان

ب تـوان  توان کرد؟ یا بینـی وي را بـا قـ�    آیا چون نگران است او را گرفتار )24( بود.

  سفت؟ 

 بـا  را زبـانش  یـا  کشـید؟  تـوانی  بق� با را لویاتان آیا  )1( :یکمو چهل ایوب فصل

 توانی بق� با را اش چانه یا کشید؟ توانی مهار او بینی در آیا  )2( فشرد؟ توانی ریسمان

 ع زیاد خواهد نمود؟ یا سخنان م�یم به تو خواهد گفت؟تو تضر نزد او آیا  )3( سفت؟

 او با آیا  )5( گرفت؟ خواهی میدائ بندگی براي را او یا بست خواهد عهد تو با آیا  )4(

 جماعت آیا  )6( بست؟ توانی خود کنیزان براي را او یا کرد؟ توانی بازي گنجشک مثل

 او را در میان تاجران تقسـیم خواهنـد نمـود؟    یا کرد؟ خواهند دادوستد او از) صیادان(

 گیـران؟  مـاهی  هاي خُطّاف با را سرش یا کرد؟ توانی وممل ها نیزه با را او پوست آیا  )7(

 نخـواهی  دیگـر  و داشـت  خـواهی  یاد به را جنگ بگذاري او بر را خود دست اگر  )8(

روي درافکنـده   بـه  آدمـی  نیـز  رؤیـتش  از آیـا . اسـت  باطـل  او به امید اینک  )9( .کرد
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 در کـه  کیسـت  پـس . برانگیزانـد  را او کـه  نیسـت  متهـور  اینقدر کسی  )10( شود؟ نمی

  »...بایستد؟ من حضور

معنـاي   بـه  Behema اند کـه جمـع مؤنـث عبـري     گفته Behemothدر معناي لغوي 

بهائم در عربی که  مشابه کلمۀ()Van der Toom, 1998, p: 165.(جاندار و چهارپاست

مک دونالد، ویلیام، تفسیر کتاب مقـدس بـراي ایمـان داران،     نک: مفردش بهیمه است.

  ) 40تفسیر ایوب، فصل

Leviathan گردد، در جایی که در متون ایگـوراتی بـه    نیز به قبل از عهد عتیق بازمی

و  )Van der Toom, 1998, p: 168 & 511.(شده اسـت  می گفته Lotanیا  Litanuآن 

ي کـه  طور به است» وال« ،گیرند اکنون براي این موجود در نظر می یکی از معانی که هم

گـذاري   نـام  Leviathanترین فسیل یـک وال آن را   چند سال پیش بعد از کشف بزرگ

  17کردند.

  سرنوشت لواثانمشابهت در  .2ـ3ـ4

نشـان  ي ادیـان پـیش را   هـا  یکی دیگر از حلقاتی که نزدیکی حـدیث حـوت و آمـوزه   

بخـش  (بیـان شـده اسـت. در کتـاب اشـعیا      Leviathanدهد عاقبتی است که بـراي   می

اول) آمده است که خدا در روز آخر با شمشیري این موجود را از بین  ۀهفتم آیو بیست

م) در یک پیشگویی آمده است که خـدا  270ـ180(برد. در تلمود از قول ربی یوهنان می

 19و18.کنـد  مـی برگـزار   Leviathanهاي درستکار از گوشت  در آینده جشنی براي انسان

)Bava Batra, 75a: 4(  

دست خدا در روز آخر مشابه داستان آفـرینش در متـون   ه ب Leviathanکشته شدن 

، مـادر خـود   20»مـاردوك «یکـی از خـدایان بـه نـام     بابلی است. در آنجا آمده است که 

کنـد و   تکه مـی  ، تکهدرآمده بود هیو�یی دریاییرا که به شکل آفرینش  ، الهۀ21»تیامت«

  )Heidel, 1951, p: 41-42(.آفریند زمین و آسمان را از جسد وي می

  روایت حوت رویکرد مناسب به .5

  به چند نکته توجه شود: این روایت، �زم است رویکرد مناسب بهبراي روشن شدن 

   ناکارآمدي صحت سند در موضوعات تاریخیالف. 

صـحت سـند    ،شود می معیارهاي رجالی، این حدیث صحیح ارزیابی پایۀ اگرچه بر
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 خبر و است واحد این حدیث خبر، صحت سندفرض زیرا با  ؛در اینجا راهگشا نیست

 خارجیـه  موضـوعات  برخـی  و تعبـدي  امـور  و احکام در اگر و است ظن مفید واحد

هماننـد   ،نـدارد  شـرعی  اثر که اي خارجیه موضوعات در باشد حجت شرعی، اثر داراي

  )133، ص1جق، 1411نائینی، (.نیست حجتموضوعات تاریخی 

  اضطراب متون احادیث ب.

 تیوضـع  یچگونگ ۀدر نحو ثیاول، شاهد اضطراب متون احاد ۀدستنگاه به دو  با

بر  یماه ،یماه يبر رو نیصورت بود: زم نیبه ا بیحوت ترت ثی. در حدمیبود نیزم

و بعـد از آن علـم    يشاخ گاو، و گاو ثر يصخره، صخره بر رو يآب، آب بر رو يرو

ماننـد وجـود فرشـته و     يگـر ید مراتب گرید ثیا در احادنداشت. ام یعلما به آن راه

 اتیاز روا یبعض طور نی. هممیمراتب را شاهد بود نیشدن ا شیپس و پ ایخروس و 

 کیـ حـوت بـه    ثیمانند خـود حـد   یاشاره کرده بودند و برخ ها نیاز زم یبه مجموع

  اشاره داشتند. نیزم

  مخالفت با قطعیات علمی و مسلمات تجربی ج.

 ،یمبـدان  حجـت  هم شرعی اثر بدون خارجیه موضوعات در را واحد خبر اگر حتی

 اینجـا،  در کـه  درحـالی  باشـد  نداشـته  وجـود  آن رد بـر  قطعی دلیل که است جایی در

  .دارد وجود تجربی مسلمات و علم با قطعیه مخالفت

  این روایت بودناسرائیلی بر یی ها وجود نشانه د.

سـند برخـی از   در  ا�حبـار  عـب کاولین نشانه بر این ادعا وجود شخصی همچـون  

ـ  روایات مرتبط با این موضوع است. حضـرت   ۀن کثیـر بعـد از نقـل روایـاتی دربـار     اب

ممـا  اقات أنها متلقاة عن أهل الکتـاب  یمثل هذه الس یواألقرب ف«گوید:  می سلیمان

ما نق�ه إلى هذه األمـإل  ی تعالى فات کعب و وهب سامحهما اهللایصحفهم کروا یوجد ف

تر به سیاق [ایـن روایـات]    نزدیک... ل من األوابد و الغرائب و العجائبیإسرائ یمن أخبار بن

. همچون روایات کعـب و  گرفته شده باشد[و] از آنچه در کتبشان است این است که از اهل کتاب 

 غرائـب و عجائـب  هـا،   از دوره اسرائیل ند از آنچه از اخبار بنیها مسامحه ک خداوند با آنکه وهب 

  )177ص ،6جق، 1419ابن کثیر، (».اند این امت نقل کردهبراي 

ات معزوة الـى کعـب   یو معظم هذه الروا«گوید:  لیات مییاسرائ ۀعبداهللا شحاته دربار



 1399، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   130

ج، و ابن نوف، و أبناء ین، و ابن جرییالقرطب بن س�م و ثعلبإل و محمد داهللاألحبار، و عب

و بیشـتر ایـن روایـات    هـود...  یال یاهل الکتاب و خاصإل مسـلم  یرهم من مسلمیمنبه، و غ

محمد القرطبیین، ابن جـریح، ابـن نـوف، پسـران     ، عبداهللا بن س�م، ثعلبه، کعب ا�حبارمنسوب به 

ق، 1423بلخـی،  (».یهودیان هسـتند علی الخصوص شدگان اهل کتاب،  از مسلمان منبه و دیگرانِ

   )233ص ،5ج

از منـابع اسـ�می را   اعراب و خصوص یهود بر  بهتوان اثر اهل کتاب و  در واقع می

پس از  70حدود سال (قبل از ظهور اس�م ها مدتزیرا از  ؛دکرپیگیري  دوران جاهلیت

از فرهنـگ و   زیـادي  ۀبهراعراب که شبه جزیره ساکن شده بودند و یهودیان در می�د) 

 د توجـه نشـان دادنـد.   اي بو داراي فرهنگ و کتب گستردهسواد نداشتند به این قوم که 

همان طـور   ،کوچ وجود داشتدو رحله یا براي عرب در زمان جاهلیت  ،ع�وه بر این

رحلـإل  «سوي یمن بود و  که به »رحلإل الشتاء«قریش در قرآن آمده است:  ۀقبیل ۀکه دربار

در این دو سرزمین نیز تعداد بسـیاري از اهـل کتـاب کـه      سوي شام بود. که به »الصیف

بـا ایـن    بودنـد. مـأنوس  هـا   و اعـراب بـا آن   دکردن بیشترشان یهودي بودند زندگی می

. بر اعراب کام�ً قابل تصور اسـت  ،یهودیانویژه  به ل کتاب،فرهنگ اهتأثیر  توضیحات

  )16ـ15صم، 2004 ذهبی،(

ایـن  کلمـاتی در  وجـود   حدیث حـوت و نظـایر آن،   بودناسرائیلی ر بر دیگ شاهد

  شود. رشان در کتب عهدین مشاهده مییکه نظا احادیث است

 هـایی  نـام ، ها قرار داشت زمین بر آنماهی و گاوي که  ايبر ،طور که گذشت همان

ابـن   .گفته بود» لهوتا«و نام گاو را » بهموت«را الحسن بکري نام ماهی ابو. بیان شده بود

 .آمـده اسـت  » بهمـوت « هرچنـد در مصـدر   ؛گفتـه بـود  » یهموت«نام آن گاو را  جریح

و بـراي  » لیواش«و » لوثیا«براي نام ماهی از ابن عباس  )23ص ،6جق، 1404سیوطی، (

در  کـرده بـود.   بیـان  »لوثیـا «کعب نیز نام مـاهی را   گزارش شده بود.» یهموت«نام گاو 

اي اسـت   کبد مـاهی  ،گذشت که اولین غذاي بهشتیانخانواده  سوم از احادیث هم ۀدست

  که زمین بر روي آن قرار دارد.

  نبود توجیه معقول و منطقی براي روایت حوت ه.

روایات نباید جانب حزم و احتیاط را از دست داد و  این سخن که در داوري دربارۀ
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سـخنی   ،رد کردها را  با استبعاد و یا با عدم توانایی عقل در درك برخی موضوعات، آن

م و قطعیـات علمـی در   ي تجربی مسلّها درست است اما این در جایی است که با یافته

 تالبته در صورت مخالفت ظاهري برخی روایات بـا علـم و تجربیـا    22تعارض نباشد.

هاي جمع بین ظاهر این روایات با قطعیات علمی بـود امـا    راهدر پی م بشري باید مسلّ

سـت کـه مبتنـی بـر     تـوجیهی پذیرفتـه ا   ؛پذیرفتـه نیسـت   روشن است که هر توجیهی

در مقام تفاهم و محـاوره باشـد. اگـر بنـا بـر پـذیرش هـر         شده عق�ً معیارهاي پذیرفته

توان توجیه کـرد. توجیـه عق�یـی     می را ها و ناسازگاري ها تعارض ، همۀتوجیهی باشد

 مـع عرفـی یـاد   ن بـا عنـوان ج  ه اصولیان در مقام حل تعارض از آهمان چیزي است ک

 ،2جش، 1391 مظفـر، (.شـوند کـه جمـع تبرعـی پذیرفتـه نیسـت       می کنند و یادآور می

  )512ص ،2جش، 1368؛ خویی، 208ص

بـه ایـن حـدیث را     رویکـرد مناسـب  تـوان   می ،حال با توجه به نکاتی که گفته شد

  از دیدگاه کلی چهار رویکرد به این حدیث قابل تصور است:مطرح کرد. 

 یکاشـان  ضیکه فـ  يهمانند کارو واگذاري حقیقت آن به اهلش،  سکوت کردن. 1

  انجام داده بود. یوافدر 

  حدیث؛ ظاهرو توجیه  تأویل. 2

 شاهد نیز سنت اهل کتب در را احادیث این نظیر اینکه به توجه با تقیه؛ بر حمل. 3

  .بودیم

  حدیث.و رد  طرح. 4

اگر در گذشته امکان داشت، امروزه با توجه بـه   ثیاحاد نیسکوت کردن در برابر ا

 حـدیث، توجیـه   ۀدربـار  باشد. یمناسب کردیرو تواند ینم يبشري علمی ها آگاهیرشد 

برخی از این توجیهات  اما او�ً گرفته صورت زیادي هاي ت�ش گذشت، که طور همان

مادام که شاهدي عقلی، عرفی و یا شرعی براي ایـن توجیهـات    ثانیاً ؛غیر عق�یی است

اگـر   رود و روشن اسـت کـه بـا احتمـال و امـا و      نشود، از حد احتمال فراتر نمی ارائه

 روایات تمام با بتواند که هییوجت ثالثاً ؛توان اذهان پرسشگر نسل امروز را قانع کرد نمی

 تنهـا  زیـرا  ؛نیسـت  فتنیپذیر نیز سوم راه. ندارد وجود باشد سازگار زمینه این در وارده

 زیـرا  باشـد  حـدیث  بودن تقیه بر دال تواند نمی سنت اهل کتب در احادیث این وجود
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 تهدیدي توان نمی اینجا در و کند تهدید را انسان خطري که ستا جایی در معمو�ً تقیه

  . شد متصور را

ي اسرائیلی است که ها این روایت از قصه ،بنابراین با توجه به شواهدي که بیان شد

توسط دشمنان آگاه و دوستان ناآگاه وارد منابع روایی ما شده اسـت. هرچنـد روایـات    

اما آنگاه که روایتـی   ،اسرائیلی در منابع روایی امامیه به نسبت منابع اهل سنت کم است

اي از  قابل پذیرش نباشد و شواهد روشنی بر برساخته بودن آن وجود داشته باشد، چاره

 اشتباهی مضاعف است.یک اشتباه، توجیه  کهپذیرش این واقعیت تلخ وجود ندارد چرا

سـایر   ۀ این روایت بـر پایـۀ ظـاهر آن اسـت و دربـارۀ     بارروشن است که داوري ما در

  توانیم داوري کنیم. ها ارائه نشود، نمی دام که شاهدي براي آناحتما�ت ما

  گیري نتیجه .6

خبـر واحـد    ،شود می معیارهاي رجالی، صحیح ارزیابی چه روایت حوت بر پایۀاگر .1

اضطراب روایات مـرتبط بـا ایـن موضـوع و     ویژه با توجه به  هدر موضوعات تاریخی ب

  پذیرش نیست.ناسازگاري آن با قطعیات علمی، قابل 

ي مرتبط با این موضوع و ها ویانی همچون کعب ا�حبار در سند روایتاوجود ر .2

احتمـال  ، ي ادیـان پیشـین  هـا  ي کتابها یی بین این روایات و داستانها مشابهتوجود 

  کند. آن را تقویت میبودن  یلیاسرائ

روایـت  توجیه معقـول و منطقـی بـراي    ان، هیچ گونه پژوه حدیثرغم ت�ش  به .3

  حوت ارائه نشده است.

  

 ها نوشت پی

1. دمحنْ مع دمنِ أَحنِ عوبٍ اببحنْ میلِ عمنِ جحٍ بالنْ صانِ عنِ أَبب بنْ تَغْلأَبِـی  ع  ـدبع  اللَّـه  :َقَـال 

أَلْتُهنِ سضِ علَى الْأَرشَی أَي ع ی ءی قَالَ هلَى هع وتح قُلْت وتلَى فَالْحشَی أَي ع ء ولَـى  قَـالَ  هع  ـاءالْم 

قُلْت اءلَى فَالْمشَی أَي ع ء ولَى قَالَ هخْرَةٍ عص لَى قُلْتشَی أَي فَع خْرَةُ ءلَى قَالَ الصرٍ قَرْنِ عثَو  لَـسأَم  قُلْـت 

 این الْعلَماء. علْم ضَلَّ ذَلک عنْد هیهات فَقَالَ الثَّرَى ء شَی أَي فَعلَى قُلْت الثَّرَى علَى قَالَ الثَّور ء شَی أَي فَعلَى

 کنیم. می گذاري نام »حوت روایت« اینجا در ما را روایت

 بحث خواهد آمد. این حدیث در ادامۀ .2

 .النور درایإل افزار نرم .3
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4. دمحنُ میى بنْ یحع دمنِ أَحب دمحنْ مع دبنِ عمنِ الرَّحرَانَ أَبِی بنْ نَجانَ عفْونْ صع  ـنِ  خَلَـفب  ـادمح 

 الَّتـی  عنْد علَیها بِمنْ الْأَرض هذه إِنَّ : اهللا زسول قال قَالَ اللَّه عبد أَبِی عنْ الْهاشمی زید بنِ الْحسینِ عنِ

 و قـی  فَلَـاةٍ  فـی  ملْقَاةٍ کَحلْقَإلٍ تَحتَها الَّتی عنْد علَیهِما منْ و فیهِما بِمنْ تَانِها و قی فَلَاةٍ فی ملْقَاةٍ کَحلْقَإلٍ تَحتَها

 بِمـنْ  الْأَرضینَ السبع و مثْلَهنَّ الْأَرضِ منَ و سماوات سبع  خَلَق الْآیإلَ هذه تَلَا و السابِعإلِ إِلَى نْتَهىا حتَّى الثَّالثَإلُ

ـ  جنَاحـانِ  لَـه  الدیک و قی فَلَاةٍ فی ملْقَاةٍ کَحلْقَإلٍ الدیک ظَهرِ علَى علَیهِنَّ منْ و فیهِنَّ  و الْمشْـرِقِ  فـی  احجنَ

نَاحی جغْرِبِ فالْم و لَاهی رِجالتُّخُومِ ف و عبالس و یکنْ الدبِم یهف نْ وم لَیهلَى عخْرَةِ علْقَإلٍ الصلْقَـاةٍ  کَحـی  مف 

 و الـدیک  و السـبع  و قـی  فَلَـاةٍ  فـی  ملْقَاةٍ لْقَإلٍکَح الْحوت ظَهرِ علَى علَیها منْ و فیها بِمنْ الصخْرَةُ و قی فَلَاةٍ

 و الـدیک  و السـبع  و قـی  فَلَـاةٍ  فـی  ملْقَـاةٍ  کَحلْقَإلٍ الْمظْلمِ الْبحرِ علَى علَیه منْ و فیه بِمنْ الْحوت و الصخْرَةُ

 الصـخْرَةُ  و الدیک و السبع و قی فَلَاةٍ فی ملْقَاةٍ کَحلْقَإلٍ الذَّاهبِ الْهواء علَى الْمظْلم الْبحرُ و الْحوت و الصخْرَةُ

و وتالْح رُ وحالْب مظْلالْم و اءولَى الْهلْقَإلٍ الثَّرَى علْقَاةٍ کَحی می فَلَاةٍ فق تَلَا ثُم هذالْآیإلَ ه - ی ما لَهـماو  فالسات 

ی ما وضِ فالْأَر ما ما وینَهب ما و تالثَّرى تَح  ثُم ـرُ  انْقَطَعالْخَب  نْـدالثَّـرَى  ع و  عـبالس و  یکالـد ـخْرَةُ  والص و 

وتالْح رُ وحالْب مظْلالْم و اءوالْه نْ الثَّرَى وبِم یهف نْ وم لَیهع نْدع اءملْقَإلٍ أُولَىالْ السی کَحی فَلَاةٍ فق ... 

5. دری ورِ فأَنَّ الْخَب الَى اللَّها تَعلَم ادخَلْقَ أَر اءمالس ض والْأَر ثَ ...ثُمعلَکاً بنْ مم  ـتـرْشِ  تَحتَّـى  الْعنَقَـلَ  ح 

ضلَى الْأَرع بِهنْکم و هنُقع و دینِ ملَغَ الْیدفَبا تماهدشْرِقِ إِلَى إِحالْم غْرِبِ إِلَى الْأُخْرَى والْم ـثَ  ثُمعقَـرَارِ  بل 

 مـنَ  یاقُوتـاً  بعـثَ  و یـد  و رِجـلٍ  أَلْـف  أَربعونَ و قَرْنٍ أَلْف أَربعونَ لَها کَانَ الْجنَّإلِ منَ بقَرَةً الْملَک ذَلک قَدمِ

 و الْیاقُوت و السنَامِ علَى الْملَک ذَلک قَدما فَاستَقَرَّ أُذُنها و الْبقَرَةِ تلْک سنَامِ بینَ یوضَع حتَّى علَىالْأَ الْفرْدوسِ

 فَـإِذَا  الْـأَرضِ  بِـإِزاء  وفهـا أُنُ منَـاخرَ  إِنَّ و الْعـرْشِ  تَحت إِلَى الْأَرضِ أَقْطَارِ منْ لَمرْتَفعإلٌ الْبقَرَةِ تلْک قُرُونَ إِنَّ

تقَرَةُ تَنَفَّسالْب درُ محالْب إِذَا و ضَتا قَبهأَنْفَاس زَررُ جحنْ الْبم کذَل قَرَارِ خَلَقَ ثُممِ لائقَو لْکقَـرَةِ  تـخْرَةً  الْبص و 

 علَـى  مـرَّات  سـبع  الصـخْرَةِ  تلْک سعإلِ مقْدار فَیزِید صخْرَةٍ فی تَکُنْفَ  قَوله فی لُقْمانَ عنْ اللَّه حکَى الَّتی هی

 و  الْحـوت  النُّـونُ  و  الْقَلَـمِ  و ن  فَقَالَ اللَّه أَقْسم الَّذي هو و حوتاً خَلَقَ ثُم أَرضینَ سبعِ و سماوات سبعِ مقْدارِ

 علَـى  الْمـاء  أَمسک و الْماء فی  الْحوت ذَلک جعلَ و  الْحوت ذَلک ظَهرِ علَى الصخْرَةِ تلْک وضْعِبِ تَعالَى أَمرَ

 بِقُدرته. الرِّیح اللَّه یحفَظُ و الرِّیحِ

6. و قَالَ ونِ أَبسکْرِي الْحتَاذُ الْبأُس ی الشَّهِیدی الثَّانتَابِ فارِ کوِي الْأَنْونْ ریرِ عینَ  أَمنـؤْمالْم  ـا  قَـالَ:...  أَنَّـهفَلَم 

 ملَکـاً  خَلَـقَ  ثُم بِها فَأَرساها الْجِبالَ اللَّه فَخَلَقَ کَالسفینَإلِ بِأَهلها تَموج صارت الْأَرض تَعالَى و تَبارك اللَّه خَلَقَ

 و عظیمـإلً  صخْرَةً اللَّه فَخَلَقَ قَرَار الْملَک لقَدمی یکُنْ لَم ثُم الْأَرضِ تَحت فَدخَلَ الْقُوةِ فی یکُونُ ما أَعظَمِ منْ

ـ  أَحـد  یقْـدر  لَم عظیماً ثَوراً لَها فَخَلَقَ قَرَار للصخْرَةِ یکُنْ لَم ثُم الْملَک قَدمی تَحت جعلَها  لعظَـمِ  إِلَیـه  رُینْظُ

هلْقَتخ رِیقِ وب هیونتَّى عح لَو تعضو ارا الْبِحی کُلُّهى فدإِح رَیهنْخا مم لَإلٍ إِلَّا کَانَتلْقَاةٍ کَخَرْدی مضِ ففَلَاةٍ  أَر 

 الثَّـورِ  لـذَلک  یکُـنْ  لَم ثُم »لهوتا« الثَّورِ ذَلک اسم و قُرُونه و ظَهرِه علَى حملَها و الصخْرَةِ تَحت الثَّور فَدخَلَ

فَخَلَقَ قَرَار اللَّه وتاً لَهیماً حظع و ماس کذَل وتخَلَ »بهموت«  الْحفَد وتالْح تی تَحمرِ قَدتَقَرَّ الثَّوفَاس  رالثَّـو 

 علَـى  الثَّور و الثَّورِ علَى الصخْرَةُ و الصخْرَةِ علَى الْملَک و الْملَک کَاهلِ علَى هاکُلُّ فَالْأَرض الْحوت ظَهرِ علَى
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وتالْح و وتلَى الْحع اءالْم و اءلَى الْمع اءوالْه و اءولَى الْهإلِ عالظُّلْم  ثُـم  انْقَطَـع  لْـمقِ  عـا  الْخَلَـائمع  ـتتَح 

 الظُّلْمإل...

7. نْ وبٍ عضُونَ قَالَ: کَعالْأَر عبلَى السخْرَةٍ عص خْرَةُ وی الصف کَف لَکم و لَکلَـى  الْمنَـاحِ  عج  ـوتالْح و 

وتی الْحف اءلَى الْمالرِّیحِ ع و لَى الرِّیحع اءوالْه رِیح یمقلَا ع حتُلْق اقُرُو إِنَّ ولَّقَإلٌ نَهعرْشِ مبِالْع. 

 النُّـونُ  خُلـقَ  ثُـم  السـماوات  منْـه  فَفُتقَت الْماء بخَار فَارتَفَع الْماء علَى عرْشُه کَانَ و ... :قَالَ عباسٍ ابنِ عنِ .8

طَتسفَب لَیهع ضالْأَر. 

 عبـد  أَبِـی  عـنْ  أَصـحابِه  بعـضِ  عـنْ  الْمکْفُـوف  علَاء عنْ مهزِیار بنِ علی عنْ أَبِیه عنْ إِبرَاهیم، بنِ علی .9

اللَّه :َلَ قَالئنِ سضِ علَى الْأَرشَی أَي ع ی ءلَى قَالَ هع] [ وتیلَ الْحفَق لَه وتلَـى  فَالْحشَـی  أَي ع ء  ـوه 

 عنْـد  لَقَـا  هـو  ء شَـی  أَي علَى فَالثَّرَى لَه قیلَ الثَّرَى علَى قَالَ هو ء شَی أَي علَى فَالْماء لَه فَقیلَ الْماء علَى قَالَ

کانْقَضَى ذَل لْمع اءلَمالْع. 

10. قُ قَالَ وادالص َّإِن اللَّه كارتَب الَى وخَلَقَ تَع ضرَ الْأَرفَأَم  ـوتـا  الْحلَتْهمفَح  ـا  فَقَالَـتلْتُهمی  حتبِقُـو 

 و عـزَّ  اللَّـه  أَراد فَـإِذَا  صباحاً أَربعینَ فَاضْطَرَبت منْخرِها فی  فَدخَلَت فتْرٍ قَدر حوتاً إِلَیها جلَّ و عزَّ اللَّه فَبعثَ

 .فَرَقاً الْأَرض فَزَلْزَلَت الصغیرَةُ الْحوتَإلُ تلْک لَها تَرَاءت أَرضاً یزَلْزِلَ أَنْ جلَّ

11. قُ قَالَ وادالص َّإِن اللَّه كارتَب الَى ورَ تَعأَم وتلِ الْحمضِ بِحالْأَر کُلُّ و لَدنَ بانِ ملْدلَى الْبنْ فَلْسٍ عم 

هفَإِذَا فُلُوس ادأَر زَّ اللَّهع لَّ وضاً یزَلْزِلَ أَنْ جرَ أَرأَم وتأَنْ الْح رِّكیح کذَل الْفَلْس رِّکُهفَیح و لَو  ـعفر  الْفَلْـس 

  جلَّ. و عزَّ اللَّه بِإِذْنِ الْأَرض نْقَلَبتلَا

 علَیهـا  الَّتـی  الْحـوت  کَبِـد  مـنْ  یـدخُلُونَها  مـا  أَولَ یأْکُلُونَ فَإِنَّهم الْجنَّإلِ أَهلُ یأْکُلُ ما أَولُ أَما الرضا: عن .12

 الْأَرض.

 أَثَـرِ  علَـى  طَعـامهم  فَمـا  قَالَ الْحوت کَبِد اهللا) رسول(قَالَ دخَلُوها؟ إِذَا الْجنَّإلِ أَهلُ یأْکُلُ ما أَولُ فَما فَقَالَ .13

 الثَّور. کَبِد قَالَ ذَلک؟

 سـ�َمٍ  بنَ اللَّه عبد بلَغَ قَالَ: عنْه، اللَّه رضی نَسٍأَ عنْ حمید، عنْ الفَزَارِي، أَخْبرَنَا س�َمٍ، بنُ محمد حدثَنَا .14

مقْدولِ مسر لَّى اللَّهاهللاُ ص لَیهع لَّمسینَإلَ ودالم ،إِنِّی فَقَالَ: فَأَتَاه لُکائنْ سع نَّ �َ ثَ�َثهلَمقَـالَ:  نَبِـی  إِلَّـا  یع ... 

 الجنَّـإلِ  أَهلُ یأْکُلُه طَعامٍ أَولُ وأَما ... سلَّم و علَیه اهللاُ صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ ... الجنَّإلِ؟ أَهلُ هیأْکُلُ طَعامٍ أَولُ وما

 حوت. کَبِد فَزِیادةُ

15. /BɪHI.MɒΘ/  
16. /LƏVAɪƏ.ΘƏN/ 
17. JUN 30, 2010, WWW.BBC.CO.UK/NEWS/10461066 
18. BAVA BATRA 75A:4 : RABBA SAYS THAT RABBI YOḤANAN SAYS: IN THE FUTURE, THE 

HOLY ONE, BLESSED BE HE, WILL MAKE A FEAST FOR THE RIGHTEOUS FROM THE FLESH OF 

THE LEVIATHAN, AS IT IS STATED: "THE ḤABBARIM WILL MAKE A FEAST [YIKHRU] OF HIM" 

(JOB 40:30) AND KERA MEANS NOTHING OTHER THAN A FEAST, AS IT IS STATED: "AND HE 

PREPARED [VA’YIKHREH] FOR THEM A GREAT FEAST [KERA]; AND THEY ATE AND DRANK" (II 
KINGS 6:23) AND ḤABBARIM MEANS NOTHING OTHER THAN TORAH SCHOLARS, AS IT IS 

STATED: "YOU THAT DWELL IN THE GARDENS, THE COMPANIONS [ḤAVERIM] HEARKEN FOR 

YOUR VOICE: CAUSE ME TO HEAR IT" (SONG OF SONGS 8:13) THIS VERSE IS INTERPRETED AS 

REFERRING TO TORAH SCHOLARS, WHO LISTEN TO GOD’S VOICE.  
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19. WWW.SEFARIA.ORG 
20. Marduk 
21. Tiamat 

 اگـر  .ناسازگاري ظاهر این روایات با مسلمات علمـی اسـت   بته روشن است که داوري ما بر پایۀ. ال22

اي کـه بـا قطعیـات علمـی ناسـازگار       گونـه  تی معناي روایت یافت شود بهدر آینده شواهدي براي درس

  نباشد، قابل پذیرش خواهد بود.
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