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ABSTRACT 

In Qur’an, there are verses stating this matter that the first resurrection step 

begins with advent of resurgence signs or according to Qur’an 

interpretation and in consequence interpretative book (A shrāṭ alSā'a the 

topic of this essay is interpretations votes in verses interpretation of Ashrāṭ 

al-Sā'athe analysis and comprasion of the votes. This writing reports 

historical trend of interpreters votes from simple interpretations of before 

second century of Hejri that they have contended in domain of narrative and 

quotable perceptions they have believed traditional ،symbolic matters till 

codified works of temporary periods which had basis of Quran adaption 

with current science concerning related verses to Nafkh al-sur and Daba tul 

arz and Some evolutions of ceiestial spheres Then it shows that science and 

astronomy development and knowledge growth of interpreters in Qur’an 

terms in different eras is effective Interpreters have looked to Sur and 

Dabeh from another view with development of science،astronomy in recent 

centuries. They have tried to clarify the religious matters with demonstrable 

approach rationally and logically. And the most important findings of this 

research includes the comparison and accordance of the different votes 

interpreters in prolonged centuries in encounter Nwafkh alsur and Daba tul 

arz and Some evolutions of ceiestial spheres interpretation.particulary. 
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 مقاله پژوهشی

 (59 - 35 )ص. 1400، زمستان 2، شماره1دوره 
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 :نویسنده مسئول

 زهرا طهماسبی
 چکیده

های رستاخیز یا به تعبیر قرآن اول معاد با ظهور نشانه هدر قرآن آیاتی بیانگر این مطلب هستند که مرحل

 درباره موضوع این مقاله آرای مفسران  گرددآغاز می »اشراط الساعة« های تفسیری،و به تبعِ آن کتاب

این نوشتار روند تاریخی آراء مفسران از تفسیرهای بسیط  آیات اشراط الساعة: تحلیل ومقایسه آراء است.

اند و مطالب سنتی و سمبلیک های اثری و نقلی اکتفا ورزیدههجری که در قلمرو برداشت قبل از قرن دوم

خصوص  در های معاصر که مبنای تطبیق قرآن با علم روز را داشتندتا آثار مدوّن دوران اند،را باور نموده

دهد نشان می دهد. سپسهای آسمان را گزارش میآیات مرتبط با نفخ صور و دابة األرض و برخی تحول

های مختلف تأثیرگذار زمان نجوم و باال رفتن آگاهی مفسران در تفسیر واژگان قرآن در که پیشرفت علوم و

های و برخی تحول دابّه است و سبب گردیده است که در قرون اخیر مفسران از منظر دیگری به صور و 

قی، مطالب دینی را با رویکردی اثباتی روشن ای عقالنی و منطگونهکرات آسمانی بنگرند و سعی نمایند به 

های این پژوهش مقایسه و تطبیق آراء متفاوت مفسران با توجه به مبانی مختلف آنان ترین یافتهمهم کنند

های آسمان به ویژه در عصر ألرض و برخی تحولدر قرون متمادی در مواجهه با تعبیر نفخ صور و دابةا

 .کنندو طبیعی ارائه می حاضر است که فهمی کامال مادی

 ایمیل:
zahratahmaseb@gmail.com                                       

 22/07/1400تاریخ دریافت: 

 27/09/1400تاریخ پذیرش: 

 19/10/1400تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه
 

الساعة، حوادث آخر زمان، اشراط

 ض.االرخروج، دابةنفخ صور، 
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 بیان مسأله

میان متکلمان اسالمی است. مطابق  کیفیت وقوع قیامت از مباحث پرچالش در رستاخیز و چیستی و مسئله

گر قیامت است. بخشی از این آیات حکایت هآیه از آن درباره معاد و حوادث آستان 1300ها حدود بررسی

های تفسیری از این رخدادها رویدادی است که پیش از واقعة عظیم قیامت رخ خواهد داد. در منابع اسالمی و کتاب

 کنند که عبارتند از: نفخ صور،آیه از قرآن این حوادث را بازگو می 60حدود  شود.یم ادیالساعه  اشراطبه عنوان 

 گی خورشید، تیرگی ستارگان، شکافتن آسمان، خروج دابّة األرض و امثال آن. درهم پیچید

ها و مبانی خاص خود توجه به پیش فرض عالمان و مفسران در قرون متمادی برای شرح و تبیین این آیات با

آراء در سه موضوع اند. این تفاوت های متفاوتی را ارائه نمودهاند و دیدگاههای بسیاری نمودهدر تفاسیر تالش

تری دارد و محور اصلی و مانور نفخ صور، خروج دابةاألرض و تحول کرات آسمانی ــ وضوح بیش -پرابهام

آرای مفسران کهن )ازقرن  یابی به برداشتی صحیح ازمرکزی قرآن در بیان اشراط الساعه است. برای تحلیل و دست

ای های موجود در طیف گستردهضر( الزم است همه دیدگاهتا عصر حا چهاردهمه دوم تا سیزدهم( و معاصر )سد

های تفسیری درمورد آیات مورد بحث، مورد توجه قرارگرفته و مطالعه شود تا مخاطب همین از تفاسیر و نوشته

همین منابع بازنگری کند و با تطبیق   بحث را به کل واقعه قیامت تسرّی داده و سایر آیات مرتبط با آن را در

یابد که خواسته مخاطبان هر ها را متوجه گردد. در واقع خواننده در میومقایسه آراء مفسران میزان تغییر دیدگاه

ها تا چه حد باعث شده که مفسران  این مسئله را متفاوت تبیین عصری با نسبت نوع نگرش و سبک اندیشه آن

 .زمان تولید کنند و توجیه کنند و سرانجام تصویری به اندازه آگاهی خود در هر

مطابق آیات قرآن کریم با پایان یافتن این دوره از زندگی بشر، رخدادهای هولناکی به وقوع خواهد پیوست که از 

شود. عقیده به وقوع این حوادث در بین مفسران از بسامد باالیی برخوردار الساعه یاد میآنها به عنوان اشراط

بین رفتن  از ـ شیپور خاموشی و1شوند: مت به این چهاردسته تقسیم میهای قیاکه دورهاست. باتوجه به این

ترین چیزها و نکات ـ معاد وحسابرسی. درشروع این وقایع مهم4بازسازی بشر ـ 3ها ـ بازسازی آسمان2همگانی 

این األرض، تحول کرات آسمانی و نفخ صور است که بیشترین تفاوت آراء ذیل برجستة آیات اشراط؛ خروج دابة

آفرین است خورد و از سویی این مقدمات برای برپایی قیامت بیش از موارد دیگر جنجالها به چشم میموضوع

ها شرح وتبیین می گردد. لذا موضوع این مقاله از های دیگرهم به حول همینتبیین این مواردسایر عالمت که با

 تصاص یافته است.حوالت کیهانی به این سه رخداد عظیم اخت میان همه حوادث و

شود که با دیدن او دیگر فرصت توبه و ای از زمین مواجه میقرآن وقتی با پیشگویی خروج جنبده هخوانند 

کند که این زایش چگونه اندیشد و سوال میشود، نزد خود درباره چگونگی و چیستی ماجرا میایمان برداشته می

 قابل تبیین، تحلیل یا اساساً قابل باور است.
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زمین و  هگونه منجر به برچیده شدن زندگی از روی کرچای سخنگو از دل خاک خارج شود، که جنبندهینا

شود. همچنین است موضوعی چون نفخ صور. شاید در اولین وهله، چنان که بیشتر برپایی دوران قیامت منجر می

کنند. سرآخر وقتی قرآن دمند و اعالن خاموش باش یا بیدارباشی همگانی میایم، تصور کنیم در شیپوری میشنیده

 نزدیکی وقوع قیامت را دریافت. توانشود، با چه تحلیلی میگوید که آسمان کدر میمی

هایی در این خصوص اند؛ تحقیقالبته پیش ازاین، عالوه بر مفسران که آرای خود را ذیل آیات مذکور بیان نموده

عالئم مختلفی که درآستانه قیامت به عنوان اشراط الساعه مطرح  هانجام شده است؛ به عنوان مثال برای مرور دربار

های دیدگاه عنوان تفسیر آیات اشراط الساعه تحلیل مبانی و با1399طهماسبی درسال   زهرا پایان نامه .باشندمی

تفسیری مفسران از قرن دوم تا معاصرذیل آیاتی که بیانگر  معاصر که دربخش دوم این رساله آراء مفسران کهن و

است. مقاله مفسران بیان شدههای اهگدید فصل سوم تحلیل مبانی و سپس در است. اشراط الساعه است آورده شده

الساعه با عنوان بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین در موضوع اشراط 1391سال  موحدی محب در نیا ومطهری

که نویسنده با استفاده از آیات و روایات و تحلیل محتوایی و مصادیق بیان شده در آنها به تفکیک عالئم قیامت 

الساعه منابع تفسیری شیعه رویدادهای مربوط به اشراط بر رسد که بنااین نتیجه میپردازد و به و عالئم ظهور می

 شود.بندی میبه دو دسته یکی پیش از ظهور و دیگری قبل از قیامت دسته

 82 آیه األرض در ش با عنوان تفسیر تطییقی دابّة1394و بارانی و دیاریی در سال  مقاله دیگری را نیری

األرض و دابّة درباره اند. آنان ضمن بررسی آرای مفسران سوره نمل و ارتباط آن با رجعت به چاپ رسانده

اند که پیش از قیامت خواهد بود و جز رجعت الساعه دانستهمصادیق آن، این رویداد را به عنوان یکی از اشراط

با عنوان تحلیل بافت  1398و نیل ساز، در سال  را سلحشور با غروی و روحی امر دیگری نیست. مطالعه دیگری

شناسی به چاپ رسانده شناسی حروف و زیبایی»نفخ صور« بر اساس معناشناسی واژگانی؛ کارکرد متنی آیات

الساعه؛ باتحلیل  است. وی ضمن تفسیر و تحلیل آرای مفسران درخصوص تعداد نفخات و تقدم و تأخر مشاهدة

است به کاررفته در این آیات و تحلیل زیباشناسی مبتنی بر انسجام واژگانی نشان دادهکارکرد ادبی برخی حروف 

 نفخهاست و حوادث مسمّی به مشاهد الساعه پس از  فزع، صعقه و إحیا داده نفخهکه قرآن کریم خبر از وقوع سه 

 اول روی خواهد داد.

می بشر که چگونه دنیا پایان ئد این سوال داای، هنوز این مسئله باقی است که با وجوبا وجود چنین پیشینه

نوبه اند و آنان به هایی دادهرستاخیز درطبیعت رخ می نماید، مفسران چه پاسخ آستانهمیابد و چه تحوالتی در 

هایی، از خود، در هر زمان، برای پایان دادن به این دوره از زندگی بشر روی زمین، چه تصویری با چه استدالل

مفسران  فهماند. برای حل این مسئله ناگزیریم به سه سوال پاسخ دهیم. اوّال ه دادهئهای قرآن اراوییاین دست پیشگ

های علمی، تا چه حد تغییر با باال رفتن سطح اطالعثانیاً  از کهن تا عصر حاضر چه روند و تغییری داشته است؟
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نجومی تفسیر آیاتی  های علمی وبه تبع تحول تئوری ثالثاً توان ارایه داد؟کرده است و چه تحلیلی در این باره می

اند؟ و سرانجام این روند آرای مفسران، چگونه و تا کند، چه تغییری داشتههای کرات آسمانی را بیان میکه تحول

 تواند این مسأله را روشن کند.چه حد می

 در تفاسیر در گذر تاریخ االرضداّبةتصویرسازی ظاهری  .1

کند، در بعدی را بارگذاری میمرحله ای که شروع ماجرای اتمام این دوره از زندگی و اعالم ورود به اولین نشانه

 بی آنکه در زمینه ماهیت،  گو از دل خاک است،ای سخنپازل مراحل موت و حیات بشر، تولید و زایش جنبنده

 شود.  اختیار مخاطب قرار داده جزئیات آن اطالعاتی در نحوه خوج و

قیامت آمده است که منشأ توجه  هآستان سوره نمل در وصف رویدادی مهم در 82 األرض در آیهاصطالح دابّة

این آیه در سیاقی مبهم، از موجودی یاد  االرض« شده است.»اصطالح دابّة فراوان محدثان و مفسران اسالمی به

ه سازد در حالی که دربارالهی، از زمین خارج میوعده ق رستاخیز یا هنگام تحق آستانهکند که خداوند او را در می

 گوید.مخاطبان خود سخن می آوردند، بااینکه مردم، به آیات خداوند ایمان نمی

 مخاطبان این جنبنده و محتوای سخن و مکان خروج، زمان و مسائلی از قبیل ماهیت، هآرای مفسران دربار

 گردد.ند که اینک بیان میاارائه نمودهدیگر مباحث مرتبط آراء متفاوتی 

 االرضداّبةحیوان بودن . 1-1

های مختلف و عجیبی از موجود مذکور و اوضاع  و احوال، زمان و منابع تفسیری و حدیثی اهل سنت توصیف در

جنس انسان  از دابّه مکان ظهورش و شکل و شمایل آن آمده است و روایات ذکرشده براین نکته داللت دارد که 

 کنیم.نیست. اکنون شواهدی دراین زمینه ذکر می

نمل از ابن عباس روایتی با این مضمون نقل  آیه  82ق( در قرن دوم در تفسیرخود ذیل 200یحیی بن سالم )د

 (.565/  2ست که دابة یکی از جانوران زمین است و دارای پروبال و چهار پا است )یحیی بن سالم، اکرده

کند که از پیامبر خدا )ص( نقل کرده سوره نمل به روایتی از حذیفه استناد می 82 آیه ق( ، ذیل 310طبری )د

تواند از تواند آن را بگیرد و احدی نمیکس نمیذراع که هیچ 60حیوانی است به طول  دابّه  این خبر است. در

گذارد و نویسد: مؤمن و میان دو چشم کافر اثر میگذارد و میچنگ او فرار کند. میان دو چشم مؤمن عالمت می

چنین در هم. دهدمینویسد: کافر، عصای موسی و انگشتری سلیمان با اوست. صورت مؤمن را به عصا روشنی می

یا شهر طائف دانسته  مسجدالحرام، کوه صفا، وادی تهامه، بین صفا و مروه، مسجد کوفه دابّه این منابع، مکان ظهور 

 (.11/  20:ق1412طبری، شده است )
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ق( در قرن چهارم به استناد بسیاری از منابع، دابة را موجودی غیر انسان، با دم قوچ، 327تم )دحاابی  ابن

های گوزن، سینه شتر، رنگ ببر، پهلوهای گربه و های فیل، شاخپاهای شتر، سرگاومیش، چشمان خوک، گوش

 :ق1419حاتم، ابیبنااست )صورت انسان که فاصله میان پاهایش، دوازده وقدش، شصت ذرع است؛ توصیف شده

بیان  دابّه شرح  ق( هم در427ق( و ثعلبی )399ق( وابن ابی زمنین )د 360این احادیث را طبرانی )د (.2924/ 9

 (. 224/ 7ق، 1422؛ثعلبی108/ 2ق، 1424؛ ابن ابی زمنین، 41/ 5 :م2008)طبرانی، اندکرده

های االرض را یکی از عالمتبیرون آمدن دابة ،دابّه ق( عالوه بر بیان روایات فوق درتوصیف 530میبدی )د

 (.256/ 7ش، 1371داند )میبدی،و خاص رستاخیز می مهین قیامت

بیان سایر روایات یاد شده، در نقلی به  »المحرر الوجیز« عالوه بر قرن ششم هم در ق( در542ابن عطیه )د

یک ماهیت ندارد بلکه نوع آن هم در هر سرزمینی به تناسب  این نکته اشاره می کند که دابة اسم جنس است و

 (. 271/ 4 :ق1422عطیه، موقعیتش، متفاوت است )ابن 

های عجیب و این باور است که سند برخی از احادیثی که توصیف ق( در »زاد المسیر« بر597جوزی )دابن

 .(369ـ 370/ 3 :ق 1422جوزی،اند، ضعیف است )ابنغریب از دابة ارائه نموده

داند، شرط های وقوع قیامت می که دابة را یکی از عالمتق( در قرن هفتم عالوه براین6 60فخررازی )د 

داند و چنین بیان اند را اتصال سند روایت به پیامبر)ص( میپذیرش و صحت اخباری که به توصیف آن پرداخته

الرسول صلی اللَّه  فإن صح الخبرفیه عن ،رذه األموء من هاعلم أنه ال داللة فی الکتاب علی شی وکند که: »می

 (.572/  24 :ق1420رازی، « )فخرعلیه و سلم قبل و إال لم یلتفت إلیه

مفسران متأخر اهل سنت نیز اغلب به پیروی از گذشتگان خود ، همچنان صفات عجیب و غریبی برای 

 اند:االرض ذکر نمودهدابّة

هایی که مفسران سوره نمل عالوه بر بیان ویژگی 82 آیه تفسیرش ذیل  ق( در قرن هفتم در671قرطبی )د

)فصیل( همان بچه شتر  را دابّه دانند که ترین میاست که برخی قولی را صحیح اند، چنین آوردهپیشین بیان نموده

کند و سنگی برایش گشوده شود او فرار میصالح کشته می هصالح دانسته است. زیرا بنابر نقلی هنگامی که ناق

/  13 :ق1364)قرطبی، شودماند سپس به اذن خداوند از آنجا خارج میبرد و در آنجا میشود که به آن پناه میمی

235.) 

را شصت ذراع، به ذراع حضرت  دابّه است که طول ا این مضمون  نقل کردهق(  حدیثی را ب685بیضاوی )د

نمل درباره دابة  82آیه (. ابوحیان نیز در قرن هشتم ذیل 167/ 4 :ق1418است )بیضاوی،آدم توصیف کرده

فقط یکی است و این روایت که در هر زمینی به شکل خاص است و یا ماهیت متفاوت دارد و  اًگوید ظاهرمی

ها دیگری این دلیل که بعضی از آنبه داند وکند همه را مضطرب میرا بیان می دابّه های یر روایاتی که ویژگیسا
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گوید: »فاطرحنا ذکره، ألن چنین می است وها خوداری نمودهیگر هستند از بیان آندیا معارض هم را تکذیب.

 (.369/  8 :ق1420ابوحیان، نقلَه تسوید للورق بما ال یصح، و تضییع لزمان نقله« )

است که گردن نمل افزون بر همان روایات فوق این مطلب را اضافه کردهسوره 82آیه ق( نیز ذیل 911سیوطی )

 (.116/ 5 :ق1404بیند )سیوطی،مغرب است او را می که در مشرق و هر األرض بلند است ودابة

دجال معنی کرده است که خبرها رابرای او همان جاسوس  را جساسه یا دابّه ق( 1137حقی بروسوی )د

گوید: چون زوال دنیا نزدیک باشد حق تعالی نحوة خروجش می است ودرباره زمان خروج و کردهجاسوسی می

 (.372/ 6 :آورد)حقی بروسوی، بی تاهمانگونه که ناقة صالح را از سنک بیرون آورد دابة األرض را نیز بیرون می

عین حال که هیچ کدام در  ها در تفاسیر اهل سنت تاقرن دوازدهم دربااین ویژگی توصیف حقیقت دابةاالرض

 نکته قابل توجه این که قرن یازدهم تا کنند، امتداد تاریخی داشته است.این زمینه مدرک قابل قبولی ارائه نمی

های تفکر گرایانه کنکاش کوبیدن دستگاه عقل و رشد فرهنگ اخباریگری و سیزدهم دوران جوالن حدیث گرایی و

اند ها پرداختهاز قرن سیزدهم مفسران هنگام نقل برخی روایات به تحلیل وبررسی آن (.648ش،1393)ایازی است

 گردد.ها بیان میاند که اینک مواردی از آنبه ضعف سند یا تکذیب راوی اشاره نموده و

 حاتمابیافزون برآنچه ابندابّه ه شرح واژسوره نمل در  82آیه ق( در قرن سیزدهم ذیل 1270)د آلوسی

اند؛ ضمن تکذیب و های متنوع و مکان خروج آن، بیان نمودهویژگیدرباره ق( 606)د ق( و فخر رازی327)د

و  کندآن را تکذیب می است ومردود دانسته ها،مردود دانستن برخی از روایات را به دلیل کاذب بودن راوی آن

است  داند که درون کعبه بودهداند که  دابة را ماری مینقل شده از ابن عباس را مشهور و حق میتنها این روایت 

و هنگامی که قریش قصد تجدید بنای کعبه را داشتند، عقاب آن را در گورستان حجون انداخت و زمین آن را 

گوید. همو بر این عقیده است که یآید و با مردم سخن مای است که از زمین بیرون میاین همان جنبندهبلعید و 

آورد و مقید کردن این اخراج به این جنبندة بزرگ، انسان نیست و در آخر زمان خداوند آن را از زمین بیرون می

پدر و مادر نیست، بلکه مثل حشرات به  هزمین هم، بدین معناست که ایجاد شدن آن از طریق توالد و به واسط

 (.234ـ 233/  10 :ق1415، آلوسی) ادر استصورت تولّد و بدون پدر و م

آمده است  دابّه نمل ضمن اشاره به روایاتی که درباب توصیف سوره  82آیه ق( شرح 1358طنطاوی )د

برنخوردم و به فرض صحیح بودن این  دابّه وجو کردم به این ویژگی ها برای گوید هرچه در صحاح جستمی

 (.234/ 13 :ش1347)طنطاوی،  است مخالف تمامی حیوانات دابّه روایات، 

نویسد: روایاتی که در توصیف دابّة االرض آمده است، صحیح نمل میسوره  82آیه ق( ذیل 1387سید قطب )د

معنا آنها را بی همهکند و کنیم. سپس به قسمتی از این اوصاف اشاره مینیست، بنابراین آنها را مطرح نمی

 (.5/2267 :ق1425داند)سید قطب،می
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ق( در قرن چهاردهم عالوه برتکرار حرف ابوحیان از مفسران کهن این مطلب را اضافه دارد 1394)د عاشورابن

لفظ آن را مشتق از»دبیب« به معنای راه رفتن بر روی زمین که از  غیر انسان است وزنده اسم موجود  دابّه که 

است و علت ایجاد را اثبات معاد دانسته دابّه ز اخراج همچنین هدف ا داند. اوهای موجود زنده است میویژگی

ها ها از نافرمانی است و این برای آنکردن کالم از زبان جنبنده نیز به خاطر تحقیر کردن و پشیمان کردن آن

ن ترین انسان است که درآن زمان از زبان حیوانی زباترین کالم از زبان شریفگردانی از بلیغتوبیخی به خاطر روی

 ). 31/ 19 :ق1420عاشور، )ابن شوندبسته مورد خطاب واقع می

 االرضداّبة انسان بودن. 1-2

بیشتر روایات تفسیری شیعه  در است.درتفاسیر روایی شیعی به ندرت به شکل جانوری عجیب توصیف شده دابّه

به دلیل کثرت  تأویل برده شده است.دابة األرض به امام علی )ع(  دراغلب روایات از است.تفسیر شده به »انسان«

 .کنیماین روایات تنها به برخی از آن ها را بیان می

همان امام علی)ع(  دابّه نمل در مورد اینکه سوره  82 آیه ق(  درقرن سوم ذیل 329علی بن ابراهیم قمی )د

کار اهلل را برای امام علی)ع( بهاین مضمون که پیامبر)ص( دابة است است بااست، از پدرش روایتی روایتی نقل کرده

اند که این دیگر را به این اسم صدا بزنیم؟ فرمودهتوانیم همپرسد آیا میاند و در پاسخ یکی از اصحاب که میبرده

 استای است که خداوند در کتابش یاد کرده هفرمایند که او همان دابّاوست و در ادامه می اسم فقط مختص

 (.198/ 1 :ق1407؛ کلینی، 130/ 2 :ق207)قمی،

تفاسیر اهل  بیان روایات نقل شده در نمل در تفسیر دابة افزون برسوره  82 آیه ق( ذیا 460شیخ طوسی )د

)جنبنده( چیست؟ فرمود: بخدا سوگند که دابّه سنت روایتی با این مضمون نقل کرده است که از علی )ع( پرسیدند: 

( و 119/ 8 :از فرزندان آدم است. )طوسی،بی تادابّه اند که چنین برداشت نمودهوی از آن  ندارد، ریش دارد. دم

طبرسی، ) استاشاره نموده دابّهق( نیز ضمن بیان روایت مذکور از آن روایت به انسان بودن 548طبرسی )د 

 (.365ص ،7ج :ش1372

نیز   ر پیشین بیان شد به این موردهای روایی که درتفاسیبیان همان نقل ق( عالوه بر556ابوالفتوح رازی )د 

 أالرض کنایه از حضرت صاحب الزمان)ع( است که مهدی امت استاصحاب ما دابة هفرمایند که به گفتاشاره می

قرن معاصر امتداد تاریخی داشته وآن  تفاسیر شیعی تا پذیرش این دیدگاه در ( و1575 :ق1408)ابوالفتوح رازی، 

حویزی  عروسی ق(1415ق( بحرانی )  1091ق( فیض کاشانی )د940)د استرآبادی آرایی که توان دررا می

 اند مشاهده کرد.ارائه نموده ق( و1112)د

بیان   عصر حاضر در کتاب معاد شناسی ذیل بحث عالئم قیامت افزون بر ش( در1374)د حسینی طهرانی

األرض نماید که دابّةاین مطلب اشاره میداند، بهمنین )ع( میرا أمیرالمؤاألرض دابّةروایاتی دالّ بر اینکه مراد از 
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برای بندگان مقرب و  برگرفته است و تنها همان  ظهور والیت مطلقه امام علی)ع( است که ملک و ملکوت را در

)حسینی  نمایدشود آن والیت برای عامّة مردم نیز بروز میمخلَص ظهور دارد ولی وقتی که مقدمات قیامت برپا می

 (.111/  4ق، 1430طهرانی، 

العاده بر هریک از پیشوایان بزرگ که در آخر زمان قیام و حرکت فوق دابّهمکارم شیرازی بر این باور است که 

 دابّه داللت دارد و اینکه در روایات وارد شده  سازند،وحق و باطل و مؤمن و کافر را از هم  مشخص می کنندمی

ای است بر اینکه عصای موسی و انگشتر سلیمان را که رمز قدرت و پیروزی و حکومت است به همراه دارد، قرینه

کند و گذاری میت  که مؤمن و کافر را نشانهاالرض یک انسان بسیار فعال است و اینکه در روایات آمده اسدابّة

توجه به  قرائن متعددی که در خود آیه وجود  کند، با انسان بودنش سازگار است و از سویی بابا مردم صحبت می

دهد که او انسان است و ظهورش در آستانه دارد، و روایات فراوانی که در تفسیر آیه وارد شده است، نشان می

 (.554/ 15 :ش1371مکارم شیرازی،) ز آیات عظمت پروردگار استرستاخیز یکی ا

ضابطه  های صوفیانهاین نکته ضروری است که دربیان تأویل میان رهیافت ذکر: نقد وبررسی دیدگاه تأویلی 

توان گفت که اگر به این سبک تاویل به این ترتیب می مند تمایز وجود دارد.های عرفانی قانونگریز بارهیافت

خواست و ذوق  اًایم که وجهی برای آن نیست و صرفکرده ارائهروی آوریم، تفسیری بدون جهت و غیر علمی 

دلیل انکار وغیر واقعی بودن آن نیست.  یا دابه نگرش تأویلی برخی مفسران به حادثه نفخ صور ایم.مفسر را دانسته

ویل آیات قرآن پرداختند و أکرد و به تای که منافعشان اقتضا میاینان در هر زمینه عقیده دانشمندان شیعه،به  زیرا

(. باطنیان 273ص :1383سعیدی روشن، ) خبر بود.مسائلی را به قرآن نسبت دادند که اساساً روح قرآن از آنها بی

یعنی "من فسر القرآن برأیه فلیتبوّء مقعده من النار"ودند:که فرم واقع مصداق این روایت نقل شده از پیامبر هستند در

ی شهید مطهری این خیانتی که بنابه فرموده"هرکس قرآن را به رأی خود تفسیرکند پس جایگاهش درآتش است

 (. 27، ص1و2ج :1376،  مطهری بزرگ به قرآن است )

 االرضداّبةهویت نامعلوم . 1-3

ه کچنان باید علم آن را به خدا واگذار کنیم؛ و روایت معتبری وجود ندارددابّه برخی مفسران معتقدند در باره هویت 

لکن  نویسد:األرض میهای دابةبیان ویژگی بیان در پس از نقل روایات واقوال مختلف در ق(1362بانو امین )د

رود این است که سکوت در آن و محوّل شمار میقرآن بهبهتر این است که گفته شود چون این آیه از متشابهات 

نماید، اگر از متشابهات نبود البته بایستی در خود آیات و نیز العلم اولی میخدا و راسخین فیکردن علم آن را به

رسیده چندان معتبر  دابّهتر از اینکه رسیده بیان شده باشد، و اخباری که در بیان اوصاف در احادیث بهتر و واضح

 .(399/ 1 :ق1409)امین، واللَّه العالم بحقایق االمور اند.نیست و مفسرین نیز با اختالف نقل نموده
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براین باور است که خداوند  است و را نپذیرفته دابّهدرباره ق( هیچ  نظری 1400برخی مفسران از جمله مغنیه )د

معنای آن به ما نرسیده است  درباره مقصود از این واژه را برای ما بیان نکرده و حدیثی از معصوم علیه السّالم نیز 

توانیم بدان عمل کنیم. زیراکه، این حدیث خبر اشد، ما نمیحتّی اگر چنین حدیثی رسیده و سندش هم درست ب و

واحد است و تنها در احکام فرعیّه حجّت است، نه در موضوعات و اصول عقیده و از سوی دیگر سخن گفتن و 

ماند، عمل کردن به ظاهر آیه بدون آگاهی حرام است. بنابراین، تنها راهی که برای ما باقی می  اظهارنظر کردن

آورد، ای را از زمین بیرون میآورد، آفریدهدهد: وقتی خداوند مردم را برای حسابرسی گرد میه نشان میاست ک

تا اعالم کند که کافران، دالیل روشن و براهین قطعی بر اثبات و وجود یگانگی خدا و نبوّت پیامبران او را انکار 

 (40/ 6 :ق1424کردند)مغنیه،

معانی  و دابّهسوره نمل ضمن بحث مفصّل پیرامون  کلمة  82آیه معاصر ذیل ق( از مفسران 1402)د طباطبایی

رود، نویسد که این کلمه به معنی جنبنده  است و به هر صاحب حیاتی که در زمین راه میمیدابّه آن درتعریف 

انسان باشد که تکلم  شود. اگر منظور از جنبندة مدنظر در این آیهخواه انسان باشد یا حیوانی غیر انسان، اطالق می

زبان باشد آن العاده نیست، ولی اگر غرض از آن جنبنده حیوانی بیو سخن گفتنش امری عادی است و خارق

 رسد. وقت است که حرف زدنش مانند بیرون شدنش از زمین، امری خارق العاده به نظر می

آورد ای که خداوند به زودی از زمین بیرون میدابّهکند  که این مطرح میدابّه وی این سؤاالت را درباره 

گوید؟ ؟ چه میآیدکند؟ چگونه از زمین بیرون میهایش چیست؟ با مردم چه تکلمی میچیست؟ صفات و نشانی

 ابّه داو قائل به این است که پاسخ آن ها درمتن قرآن به صراحت ذکر نشده است تا براساس آن بتوان هویت 

گویی است و جمله مزبور از کلمات مرموز رامعلوم کرد ولی سیاق آیه بهترین دلیل است بر اینکه مقصود مبهم

ای شوند که از آیات حسی و مشهود ما یقین قرآن است و حاصل معنای آن این است که وقتی مردم به گونه

ها نشان العاده را که وعده داده بودیم، به آنرسد که آن آیت خارقبرایشان حاصل نشود در این هنگام وقت آن می

 :ش1390 )طباطبایی، ای برایشان نماندآن، چارهدهیم و حق را برایشان آن چنان بیان کنیم که دیگر جز اعتراف به

15  /395.) 

« یک حیوان است و طبعاً این دابّه» ق( در عصر حاضر بر این عقیده است که این1432)د صادقی تهرانی

گوید آن چنان بزرگ نیست که به پهنای کره زمین باشد، بلکه حیوانی معمولی است که سخنی نامعمول می حیوان

 فرستندهشنوند و این حیوان همچون دستگاه و گروهی که باید آن سخن را بشنوند به هر ترتیب ممکن می

که این سخن را از آن حیوان شمول حجت عینی علیه این کافران است. گروهی شاخص از زمامداران کفرند، جهان

کنند. زیرا در زمان ظهور حضرت ولی امر )عج( وسایل برای شنوند، و آن گاه آن را برای پیروانشان نقل میمی
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از اولیای  های دور مقرر است. ولی هر حیوانی که باشد دیگر مالئکه و پرنده نیست وها از راهها و شنیدندیدن

 باشد.خدا هم نمی

نویسد: قرآن  که افراد دارای درجات را به شدت انکار کرده است و می ابّةاألرض به امام علی )ع(وی تفسیر د

 یاد کند. دابّهکند، چگونه ممکن است که از بزرگترین اولیای خدا بعد از پیامبر به پایین ایمان را، مؤمن خطاب می

که در برخی روایات آمده است که ممکن است امیرالمؤمنین باشد، به کار بردن این واژه برای اولیاء باتوجه به این

دور از ادب قرآن است از طرف دیگر در مقام  تعریف کسی در منطق، رسم براین است که از فصل اخیر آن استفاده 

 کنداستفاده نمیدابّه هم اولیاء خدا، از  کنند پس قرآن که بهترین آداب را دارد هیچگاه برای فصل اخیر انسان آن

 (.22/260 :ق1406)صادقی تهرانی، 

دست این. استخود، این نسبت را انکارکرده «السالمعلیه »براساس برخی روایات اهل سنت امام علی 

  (.9/2924 :ق1419حاتم، ابىابن؛ 117، / 5 :ق1404سیوطى، ) هستند قبولغیرقابل ها نیز ساختگی وروایت

این باوراست  مورد کلمه دابه که به صورت نکره استعمال شده است بر عصر حاضر در ش( در1393)د بهبودی

دهد که از داخل خاک به همان تواند ناظر به شخص و یا شخصیت معینی باشد. آیه کریمه نشان میکه دابه  نمی

اخیز یک نمونه از کشت نطفه انسان را در دل داند برای منکران رستصورت که قرآن وعده رستاخیز را عملی می

 سازد تا به یقین برسند.خاک عملی می

های علمی دانشمندان پرآوازه صورت بگیرد بنابراین خروج یک جانداری از دل خاک باید به صورت برنامه 

ها کشت می دهند و به محفظهها را در داخل البراتوار و آور باشد نظیر آنکه در حال حاضر نطفهتا بتواند یقین

شوند که البراتواری ازخاک وگل کنند در عهدی نه چندان دور در صدد میاصطالح آدم آزمایشگاهی تربیت می

« برگرفته از استخوان مردگان را کشت بدهند و DNAدی ان ای » چه بسا  آدمی را و نطفه مرداب تهیه نمایند و

نتیجه خواهد داران بییقین یقین موقع پرونده آزمون بسته خواهد شد و آدمی از دل خاک برون آرند. ولی دراین

ویل نبرده است. از نظر او تمام واژگان بر أوی دقیقا تمام الفاظ قرآن را حجیت داده است و هیچ یک را ت بود.

ر در نظر گرفته اند. او بیشتر در نظر داشته است که با توجه به نوع خلقتی که برای بشمعنای حقیقی خود حمل شده

)تدبری  پذیردوعده قرآن، تا این حد تحقق می است، این امر را نیز روشن کند و نشان دهد که پیشرفت علمی، با

 (. 277، صدر قرآن

األرض اختالف نظر زیادی دارند؛ اما در گفت گرچه مفسران در مورد دابة توانمی فوق مطالب بندیجمع در

باشد اتفاق نظر دارند. بیشتر الساعه میکند و این خروجش از اشراطزمان خروج میاألرض در آخرالاینکه دابّة

دانند؛ از این رو برایش ای غیرمادی ازغیر جنس انسان میرا موجودی جاندار، جنبندهدابّه مفسران اهل سنت 
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امام زمان  امام علی)ع( وبرخی مفسران شیعی آن را بر مصادیقی مثل  و کنند.مصادیق و صفات متعددی بیان می

 دهند.)ع( تطبیق می

 های آسمانی و کرات آنتحول .2

آیات دهد، قیامت، آسمان نیز همانند زمین متحول خواهد شد و نظم و ثبات فعلی خود را از دست  می آستانهدر

اند. ولی دراین بخش از هایی ذیل آیات مذکور آورده اند و مفسران نیز شرحرا بیان نموده هااین تحولمتعددی 

ها بیشتر نمایان است، بسنده مقاله تنها به تغییرات خورشید، ماه و ستارگان که تطور آرای مفسران در مورد آن

 گردد.می

 تکویر. 2-1

آن هنگام که طومار خورشید درهم پیچیده  »اذا الشمس کورت« یعنی »درتکویرسوره  1 آیهمفسران به استناد 

 اند.خورشید دانسته ههای نزدیک شدن قیامت را خاموشی چشمانهشود« یکی از نش

»کوّرت« را به معنای از بین رفتن نور و روشنایی خورشید و واژه سوره تکویر 1  آیه ذیل  م( 150م) مقاتل

حاتم ابی  (. ابن41/ 30 :ق1412، طبری، 601/ 4 :ق1423، مقاتل) استتمام و نابود شدن آن ترجمه نموده

است. بدین معنا که خورشید ق( منظور از تکویر را همان پیچیدن و جمع و جور کردن یک چیز دانسته327)د

 شودحرارتش تمام می افتد و نور وشود و مثل یک آهن تفتیده مینورش مانند پیچیدن عمامه بر سر جمع می

قرن سوم تا  »کوّرت« ازواژه قابل توجه اینکه پذیرش معنای اخیر برای  (.3402/ 10،ق1419 ،حاتمابیبن)ا

 :ق1422، ثعلبی؛ 491 /2: ق 1424زمنین،ابی ابنتوان در آرایی که امتداد تاریخی داشته است و این را میسیزدهم 

 تا قی بروسوی، بی؛ ح 555 / 5؛ ثعالبی،8/328 :ق1419کثیر، ؛ ابن673/ 10:ش 1372؛ طبرسی، 137/ 10

ق( در قرن هفتم  638)د عربی»عبدالرزّق«ابن مشاهده کرد. اند،؛ بیان نموده253 15/ :ق1415؛ آلوسی، 343 10/

سوره  1شرح آیه که روش اصلی تفسیرش توجه به معانی باطنی آیات با عنایت به اصول عرفان نظری است در

رود شود و از بین میکه همان حیات وزندگی است خاموش مینویسد؛ خورشید روح به آرامی نورش تکویر می

 (.410/ 2 :ق1422عربی، )ابن

بین  شود سپس انبساطش ازنورخورشید درهم پیچیده می نویسد:شرح واژه کورت می ق( در1358طنطاوی )د

به  شوند ومی علم نجوم نیز مشهوراست که هرگاه عمر یکی از خورشیده تمام شود متالشی هم اکنون در می رود.

شوند تا های الهی برگشت داده میبه کارگاه رود وبین می همه نظامشان از گردند و همان حالت اویه اشان برمی

 (.89/ 25 :ق1425)طنطاوی، ها عالم جدیدی ساخته شوداز آن

داخل شدن معانی که بیان شد به  »کوّرت« افزون برواژه ه ترجم ق( در عصر حاضر در1399)د طالقانی

کند که این گونه ترجمه میبا توجه به خورشید، فعل را این است وهای تاریک در روشنایی، نیز اشاره کردهرشته
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میان رفتن نور وضوء از لوازم آنست و با توجه به  دهد و ازدگرگونی و درهم پیچیدگی در جرم خورشید رخ می

اند، مخالف رفتن نور و ضوء یا نابود شدن خورشید دانسته»کوّرت« را ازمیان  این ظاهر، بیان مفسران را که

 داند.دلیل میظاهرآیه و توجیهی بی

تر از لغات انقباض، تاریک شدن، و سرد شدن است؛ تر و عمیقوی بر این اعتقاد است که این تعبیر قرآن وسیع

هایی است که همه اطراف و تشعشع های مواد گستردهرساند که خورشید دارای طبقاتی از صورتزیرا این تعبیر می

شوند وجرم و پی بهم پیچیده و فشرده می در آن را فرا گرفته و هنگام پایان کار آن، این طبقات مانند پارچه، پی

گذارد که شاید پس از این با پیشرفت تحقیقات علمی این حقیقت بیشتر آشکار حرارتش رو به ضعف و نابودی می

 (.166ـ 165 /3، ش1362، طالقانیشود )

/ 20 :ق1390طباطبایی، ؛ 139/ 30 :ق1406های جدید از این دیدگاه نک: صادقی تهرانی، )جهت دیدن بیان

213.) 

»إذا الشمس  ترجمه  است. وی در سوره تکویر به آن اشاره کرده 2و1آیات  ترجمه ش( در 1393بهبودی )د

گوید: آن روز که جرم سنگین ماه بر گرده خورشید فروافتد، موجی شگرف از کوّرت و إذا النجوم انکدرت« می

که گازهای  سان حلقه آتشین، برگرد خورشید به چرخ آید. آن روزدریای خورشید به هوا پرتاب شود و به

 .)69 :ش1395یابند )بهبودی،  ب به تیرگی گرایشتاستارگان شبو  خورشیدی فضای منظومه شمسی را پر کنند

منظومه شمسی بیان مفسران  موقعیت آن در زمینه خورشید و درنتیجه با تحول علوم وپیشرفت معلومات بشر در

 تر گردیده است. نیز متفاوت

 جمع شدن خورشید و ماه  .2-2

»و خورشید و ماه یک جا جمع شوند«. یکی از القمر« یعنی جُمع الشمسُ ووقیامت »سوره  8 آیه به استناد 

های انقالبی آخر جهان، جمع شدن خورشید و ماه با یکدیگر است اما آراء مفسران در مورد منظور ترین پدیدهمهم

 رسد.از جمع شدن این دو کره نورانی؛ متفاوت به نظر می

ها در مقابل مردم، اه را، ایستادن آنقیامت منظور از جمع شدن خورشید و مسوره  9 آیهم( ذیل 150مقاتل )د

( و یا هر دو با هم از مشرق طلوع کرده در مغرب 510/ 4 :ق1423مقاتل، داند )شبیه دو گاو یا شتر کنار هم می

 کنند.غروب می

روایتی  است،قیامت عالوه برآنچه مقاتل بیان نمودهسوره  9 آیه ق( مفسر قرن چهارم در شرح 360طبرانی)د

شوند. به این این مضمون نقل کرده است که خورشید و ماه بعد از از بین رفتن نورشان به درون آتش پرتاب میبا 

 گردندلذا در قیامت دوباره به اصل خود که آتش است برمیها از آتش بوده است دلیل که خلقت اولیه آن

 (.393/ 6:م2008طبرانی،)
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هایی که قبالً مقاتل و طبرانی گفته بودند، قیامت افزون بر حرفره سو 9 آیه ق( درقرن پنجم ذیل 427ثعلبی )د

و آن را  است.است که به پرتاب کردن خورشید و ماه به درون دریا اشاره نموده یسار نقل کرده بنروایتی از عطاء

امام علی)ع( با  است سپس در ادامه به روایتی از الکبری« همان آتش بزرگ خداوند شمرده شده »نار اهلل مصداق

 (.84/ 10 :ق1422 هایی از نور قرار خواهند گرفت )ثعلبی،)خورشید وماه( درحجاب این مضمون اشاره نموده که

زید گوید که ابیسوره قیامت می 8ق( در قرن هشتم از قول مجاهد برای شرح واژه جُمِعَ درآیه 774کثیر )دابن

 (. 280/ 8 :ق1419کثیر، است )ابنکردهتکویر »اذا الشمس کوِّرت« را قرائت میسوره 1 آیه هنگام تفسیر این 

ء گوید جمع سه گونه است: جمع در مکان، جمع در زمان، و جمع اوصاف در شیمجمع البیان می در طبرسی

نور شدن ماه مثل بی "اشتراک دو چیز در صفت" یک انسان( ولی جمع به معنیواحد)مانند جمع علم و عدالت در 

 (.395  /10 طبرسی،) و خورشید با هم یک نوع تعبیر مجازی است که باید از قرینه استفاده شود

سوره  8 آیهها از مغرب بدن از دیگر آرایی است که ذیل ماه قلب و طلوع هر دوی آن وحدت خورشید روح و

تفسیرآیات  است. با وجود اینکه وی درق( در قرن دوازدهم به آن اشاره نموده 1137قی بروسوی )دقیامت؛ ح

مفسران پیشین نیز توجه  تمام اهتمامش مباحث اشاری و صوفی است، ولی درعین حال به اقوال صحابه، تابعان و

گیرد هیچ روشنگری صورت نمی گفتنی است که در این بیان، باز هم (.246/  10کند )حقی بروسوی، بی تا، می

هیچ دلیل علمی یا استداللی بر این وی ها یا طلوع از مغرب مشخص شود. ضمن این که تا مراد از یکی شدن آن

 .سخن خود نمیاورد

یا اجتماع آن دو در رفتن نورشان یکی  طلوع خورشید و ماه هر دو باهم ازمشرق و غروب آن ها ازمغرب و

/ 15 :ق1415آلوسی، قیامت بیان نموده است )سوره  8 آیه ق( ذیل 1270دیگر از آرایی است که آلوسی )د

154.) 

سوره 9 آیهدهند جمع خواهند بود ذیل پذیرش این دیدگاه که هر دو در این صفت که نور خود را از دست می 

 :  ق1424، زمنینابیابنتوان در آرایی که است و آن را میهم امتداد تاریخی داشته قیامت؛ از قرن دوم تا دوازد

 1373شریف الهیجی، ؛288/ 6 :ق1404؛ سیوطی،5/521 :ق1418؛ ثعالبی، 113/ 29 :ق1412طبری، ؛ 2/468

 اند، مشاهده نمود.( بیان کرده145/ 4:ق

سوره قیامت، ازبین رفتن نورشان 8ماه را ذیل آیه ق( نیز منظوراز جمع شدن خورشید و1358طنطاوی )د

 (. 301/ 24 :ق1425)طنطاوی،  است.دانسته



  زهرا طهماسبی و همکاران ...                                                                   الساعه مفسران درباره آیات اشراطآرای   

48 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

1
اره

شم
 ،

 2  ،
ان

ست
زم

 
14

00
 

 

ق( در عصر حاضر ذیل 1406آرایی است که صادقی تهرانی)د نظام کنونی خورشید وماه یکی از اختالل در

 رابطه ماه و نداشتن  کرهاست. وی منظور این آیه را زائل شدن نورانیت قیامت به آن اشاره نموده سوره  8 آیه 

ماه دانسته است  کنونی خورشید و و حرارت خورشید و کرة ماه و باالخره مختل و پراکنده شدن نظام نور هافاض

)صادقی تهرانی،  داندترش میادر کوچکو در بیانی ساده آن را عیادت چراغ خورشیدی به هنگام احتضار»ماه« بر

 (. 276/ 29:ق  1406

ماه به دلیل قرار گرفتن در پشت حجابی از بخار و دود و گاز و غبار از دیگر آرایی کره فروغ شدن تیره و بی

مفهوم جمع شدن ماه وخورشید، به  درباره قیامت سوره  8 آیه ش( در عصر حاضر ذیل 1393است که بهبودی )د

و ماه در پشت حجابی از بخار، دود، گاز  کره» است کهمذکور آورده  آیه اره کرده است. وی در ترجمه آن اش

فروغ بماند و با رهایی از جاذبه زمین به سوی خورشید بتازد و بعد از تصادف با خورشید و غبار تیره و بی

 . (49 :ش1395ی، افشاندن امواج تکویری کمانه کند و بر گرد خورشید چرخان بماند )بهبود

گوید این احتمال نیز وجود قیامت افزون بر بیان نظرات مفسران کهن میسوره  9آیه مکارم شیرازی نیز ذیل 

شود، و هر خورشید به آن نزدیک و سرانجام به سوی آن جذب و جمع می هدارد که ماه تدریجا تحت تاثیر جاذب

 (.288  /25 گردند )مکارم شیرازی،فروغ میدو بی

ه دانشمندان کماه یکی دیگر از مراحل تبدل نهایی آسمان است  تغییر درخورشید و مجموع این نوع  تحول و در

 اند.کیهان شناس با بیانی علمی نقل نموده

 انتثار. 2-3

های قیامت است. در نشانهانفطار »وَ إِذَا الْکَواکِبُ انْتَثَرَتْ« یکی از سوره  2 آیهپراکنده شدن ستارگان با استناد به 

 شویم.ها را یادآور میتفاسیر در شرح این آیه آرای مختلفی ارائه شده است که اکنون برخی از آن

 ،مقاتلاست )انتثرت را به سقوط کردن ستارگان ترجمه نمودهواژه انفطار سوره  2 آیهم( ذیل 150)د مقاتل

 (. 613/ 4 ق،1423

انتثار به معنای سقوط کردن و فروریختن ستارگان  از قرن دوم تا سیزدهم امتداد تاریخی  ترجمه پذیرش 

 ؛494/ 2 :ق1424زمنین، ابیابن؛ 54، ص 30ج: ق 1412، طبریتوان در آرائی که داشته است و این را می

/ 15: ق 1415آلوسی،  ؛97، ص25ج :ش1347؛ طنطاوی 681/ 10 :ش1372؛ طبرسی،290/ 10تا، بی طوسی،

 اند؛ مشاهده کرد.بیان کرده 267

هم ریختن ترکیب آسمان بودن این حادثه، علت آن را به ةالساعق( ضمن تأکید بر اشراط606فخررازی )د

 (. 72/ 31 :ق1420)فخررازی، دانندمی
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که در این عالم،  انفطار این نکته را متذکر شدهسوره  2آیه ق( در قرن دوازدهم ذیل 1137حقی برو سوی )د

ای را ویران کند ابتدا ازخراب کردن آسمان مانند سقف است و زمین ساختمان است و هرکس که بخواهد خانه

ای به پراکنده شدن ستارگان حواس کند و قول خداوند هم دراینجا به همین معنی است و آن اشارهسقف شروع می

رگ طبیعی است. پس هنگامی که نور روح از ظاهر بدن قطع ها به وسیله مظاهری و باطنی و رفتن آن هگانده

 :تامرگ ارادی هم این چنین است )حقی بروسوی، بی شوند. البته درشود حواس به طور کامل تعطیل میمی

کند و صرفا سخن زیبایی است که داستانی را زینت ها را روشن نمیالبته این تعبیر نوع خرابی آسمان(. 1/355

 چه اًشود و دقیقشود که رستاخیز با خراب شدن سقف زمین چگونه برپا میدر حقیقت معلوم نمی بخشد، امامی

 .دهداتفاقی در عالم هستی رخ می

 :ق1425)طنطاوی، انتثار را به افتادن ستارگان به حالت پراکنده، ترجمه نموده استواژه ق( نیز 1358طنطاوی )

25/89  .) 

انفطار دلیل افتادن و سقوط ستارگان را رهاشدن آنها از سوره  2 آیهق( درعصرحاضر ذیل 1402طباطبایی )

این آیه  هادام مدارهایشان و درهم  و برهم شدن آنها به دلیل گسیخته شدن رشتة ارتباط بیان نموده است. وی در

ای ریز و درشتش با نظمی معین چیده و به نخ هاست که دانهبندی از مروارید تشبیه کردهستارگان را به گردن

 :ق1390، طباطبایی) هایش درهم و برهم و متفرق شونداش پاره شده و دانهباشند و ناگهان رشتهشده کشیده 

20 /223 .) 

مکارم  ؛331 :ش1390صادقی تهرانی،  :)برای امتداد پذیرش همین دیدگاه در تفاسیر معاصر شیعی، نک

 (.210/ 26 :ش1371شیرازی، 

کوکب به ستارة فروزان و درخشان. براین باور ترجمه واژه سوره انفطار ضمن  2آیه ق( ذیل 1392طالقانی )

ای آن مجموعه شود که مقصود ازاست که در این سوره که انتثار کواکب پس از انفطار آسمان بیان شده معلوم می

 انفطار قبل مقصود این است که با از هم گسیختن یا هآیه با آیباشد لذا با نظر به ترتیب این از خورشیدها می

هایی، پراکنده اند، مانند دانههم پیوسته و منظّم گردیدهآسمان، کواکب یا خورشیدهای آن که در یک رشته به

قبل همان اجرام نورانی یا مجموعه خورشیدی با  آیهرساند که مقصود از سماء در گردند. این آیه میمی

)خورشیدها(  های درخشانتوان دریافت که ستارهبه این ترتیب میهم پیوند داده است، هاییست که آنها را بهشتهر

وابسته به خود جدا  های، از مجموعها یا بازوهایی از کهکشان راه شیری در اثر گسیختگی نظام جاذبهدر بخش

 (.216/ 3 :ش1362منظور منظومة شمسی ما نیست ) طالقانی ، شوند.می
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قبل  آیه سبکی علمی با توجه به  است. وی درانفطار به آن اشاره نمودهسوره  2آیهبهبودی در قرن حاضر ذیل 

این آیه چنین آورده است؛ »وآن هنگام که آسمان درهم شکافد ترجمه کند در انفطار آسمان صحبت می درباره که 

 (. 221 :ش1395)بهبودی،های آن پخش گردد که جرقه  آن هنگام و

ست و اعرفانی بحث و بررسی نموده معاد را با استفاده از تحقیقات فلسفی و هکه  مسأل  ش(1320شجاعی )

ابراهیم بر این سوره  48آیه »یوم تبدل األرض غیر األرض و السموات و برزوا هلل الواحد القهار«  آیهبه استناد 

و زمین مانند سایر موجودات به سوی معاد و مبدأ متعال است و این تبدل  هاباور است که سیر و حرکت آسمان

ها و زمین آغاز شده و همچنان به سوی خداوند ادامه دارد. آیات زیادی تحول ازهمان ابتدای خلقت آسمان و

ن مراحل ای از ایخصوصی است وهرکدام به مرحلههرکدام دارای تعبیر بهکند که تحول می داللت براین تبدل و

ای ای به گوشهها دارای تعبیر واحدی نیستند و هر آیهپردازد. آیات قرآنی مربوط به این تحولتبدل و تحول می

دوم به یکی از تغییراتی که  آیه انفطار سوره وی براین باوراست که خداوند در  پردازد.می از این تحول و تطور

ن ایه راو اما در با (.69ص: ش1397)شجاعی، شاره کرده استشود، اها میدر مقدمات قیامت متوجه ستاره

حقیقی بودن آن را پذیرفته و اعالن  اًه نکرده است تا معلوم باشد که مراد دقیقا چیست. صرفئی شرحی اراگپراکند

  کرده است.

 نفخ صور و صیحه .3

زندگی بشر کنونی بر زمین، با اعالمی  همسلمانان معتقدند که شروع دوره بعدی از مراحل گذران بشر، اتمام دور

ترین تطورهای تفسیری که جهانی است. این اعالم به تعبیر قرآن، با اصطالح نفخ صور یا صیحه آمده است. مهم

گذر تاریخ رخ داده است به اختصار به ترتیب از قرن دوم  تا »صور« از سوی مفسران درواژه در زمینة معنای 

 .گرددعصر حاضر گزارش می

 صور به معنای بوق و شیپور. 3-1

»صور« در بیشتر تفاسیر کهن به معنای قرن یا همان شاخ معنی شده است. در بررسی سیر تاریخی این واژه 

و تنها به ارجاع  موضوع به جهت جلوگیری از اطناب و تکرار، حدالمقدور از ذکر شواهد مشابه خود داری شده

 است.منابع اکتفا گردیده

ترین تفسیر به روش اجتهادی و نقد و بررسی اقوال است ق( درقرن دوم صاحب قدیمی150سلیمان )دبنمقاتل

گوید دمنده درصوراسرافیل قمر میسوره  6آیه  و قسوره  43و  41وی ذیل آیات (. 535 :ش1393)ایازی، 

 های که به اندازآسمان است. فاصلهترین مکان به ایستد، جایی که نزدیکالمقدس میبیت هاست که در صخر

نبأ  سوره 18 آیه میل )در زبان عربی میل یکی از واحدهای سنجش و شمارش فرسخ است( همچنین ذیل هجده

زمر دایرة روی آن شاخ سوره  68 آیه اسرافیل را دمندة  در صور و تداوم بخش  صدا معرفی می کند و در شرح 
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مدثر، سوره  8 آیه ( و ذیل 560ـ،686/ 9و 178، 116/ 4 :ق1423مقاتل، به اندازه سطح آسمان و زمین است )

های جدید از این دیدگاه (. )برای دیدن بیان491/ 4»ناقور« را نیز تعبیر دیگری از صور دانسته است )همان، 

 (.157/  7 :ق1412؛طبری، 128/ 4 :ق1426؛ ماتریدی، 278،281، 209/ 1 :ق1425نک:  تیمی، 

ان این نکته »و الصواب من القول فی ذلک عندنا ما تظاهرت به األخبار عن رسول اهلل صلى اهلل بی ضمنطبری 

: ق1412)طبری  شودکه در آن دمیده می شاخی است بوق مانند است که آورده صورواژه درشرح  علیه و سلم«

رض، یکى از مستندات تمسک به ظاهر آیات، در نقد و داورى و جرح و تعدیل، میان روایات متعا (.16/24-25

طبرى است. او در برخى از موارد، اقوال علما را به دلیل مخالفت با ظاهر آیه، مردود دانسته و گاهى نیز از معیار 

 . (85ص : ش1383هماهنگى با ظاهر آیه، براى گزینش تفسیرى مناسب، بهره گرفته است) شاکری 

زمر روایت نسبتاً سوره  68 آیه درقرن سوم، ذیل ق( از راویان موثق شیعه  307علی بن ابراهیم قمی )د 

جامعی از امام علی بن الحسین)ع( در باب معنا و چگونگی وقوع نفخ صور بیان نموده است که در این روایت 

)فاصله( ما  بین سر هر طرف تا طرف دیگر همانند هبرای صور یک سر ترسیم شده با دو طرف خروجی که فاصل

 (. این روایت در تفاسیر مفسران قرون متأخر نیز بیان گردیده253/ 2 :ق1363است )قمی،زمین  بین آسمان و

 (.543/ 9 :ق 1420؛ ابوحیان، 340/ 2 :ق1423است )نک: دینوری،

است: »لو ان اهل منی ق( در قرن چهارم روایتی ازپیامبر)ص( با این مضمون نقل کرده 327حاتم )د ابیابن

»اگر تمام اهل این سرزمین گرد آیند برای حمل کردن  القرن من االرض ما اقلّوه« یعنیاجتمعوا علی ان یقلّوا 

 (.2928/ 9 :ق1419حاتم، ابیقرن)صور( نخواهند توانست آن را جابجا کنند« )ابن

 ؛194 /6؛ 179/ 5؛ 253-252/ 3 :ق1419کثیر، ابن :های جدیدتر از همین دیدگاه، نک)برای دیدن بیان

 (. 228ـ 227 /7؛ 1323/ 4 :ق1422ثعلبی،  ؛342 /4:ق1413، شیبانی، 100/ 5 :ق1418، الثعالبی

انعام ضمن ردّ سخن ابوعبیده مبنی بردمیده شدن ارواح  دراجسام، سوره  73 آیه ق( ذیل  395)د  سمرقندی

 :ق1416قندی، روایتی مشتمل بر تشبیه خروج ارواح از صور اسرافیل به خروج زنبورها را هم آورده است )سمر

1 /260 ،2 /595 ،3 /194.) 

نمل نیز روایتی از عبداهلل سوره  87 آیه زمر و  سوره  68 آیه قرن ششم ذیل  ق( در556ابوالفتوح رازی )د 

است که درآن  صور به سرو تشبیه شده است، به این صورت که یک سر آن در بن عمر و عبداهلل بن عباس آورده

از رسول خدا )ص( نقل کرده است که ایشان فرمودند:  هسرش در زیرعرش است. و در ادامدهان اسرافیل و یک 

ای را دیدم چیزی شبیه سر گاو که چهل هزار سر داشت، در دهان گرفته فرشته شب معراج که مرا به آسمان بردند.

است و چشم به  یک پای عقب نهاده است که اقطار و جوانب عرش را دربرگرفته است. اویک پای در پیش و

برای چه کار ایستاده است؟ گفت این اسرافیل است از  یل! این کیست وئزیرعرش دوخته است. گفتم: ای جبر
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بگوید که در صور بدمد )ابوالفتوح  وقتی که خدای تعالی او را بیافرید، منتظر فرمان خدای ایستاده است تا

 (.43/ 13؛ 347/ 16 :ق1408رازی,

انعام نیز پس از بیان سوره  73 آیه اجتهادی خود، ذیل  –ن هفتم درتفسیر فقهی سنی ق( درقر 671قرطبی )د

دارد »الصور قرن من نور ینفخ فیه، النفخة اقوال مختلف، دیدگاه خود را در مورد واقعیت صور چنین بیان می

نور است که در آن  لیس جمع صورة کما زعم بعضهم« یعنی صور شاخی از -الثانیة لإلنشاء و -األولی للفناء و

دوم برای خلق و ایجاد است و آن را برخالف نظر برخی  نفخهاول برای مرگ و نابودی و  نفخهشود که دمیده می

آن،  داند وی نیزدرتفسیرش از ابوهیثم نقل کرده است که انکار نفخ صور و طلب تاویالت برایجمع صورت نمی

میزان بپردازند و این سخن با احادیث صحاح در تعارض است  مانند آنست که گروهی به انکار عرش و صراط و

 (.21/ 7: ش1364)قرطبی، 

افزون بر توصیف ظاهر انعام سوره  73 آیه تفسیر روایی سنی خود ذیل  قرن دهم در ق( در911)د سیوطی

 جنس صور ازآورده است که این مضمون  بانیز  باب جنس صور روایتی از وهب بن منبه درصور ودمندة در آن، 

 (.22/ 3ق،1404)سیوطی، زاللی همچون شیشه است وا صف مرواریدی است که در

کند. به شاخی از نور تعریف می انعام صور راسوره  73 آیه ق( در قرن یازدهم ذیل 1091فیض کاشانی )د 

انسانی و در هر سوراخی عدد هر ه ست بیهاصور سوراخ که دراست وی روایت دیگری را با این توصیف آورده

 (.140/ 2 :ق1415است )فیض کاشانی،  یکی وسیع و دیگری تنگلبه دارد  آن روح یک انسانست و دو طرف

کیفیت صور  درباره انعام سوره  73 آیه اش ذیل تفسیر عرفانی ق( درقرن دوازدهم در1137حقی بروسوی )د

اش را به اندازه عرض آسمان ها و زمین بیان بزرگی دائرهاست که روایتی با این مضمون از پیامبر)ص( نقل کرده 

 .استکرده

اند به این نکته هایی که مفسران کهن یادآور شدهزمر افزون بر حرفسوره 68 آیه ق( درشرح 1270آلوسی )د

 (.282/ 12 :ق1415از حقیقت صور آگاه است )آلوسی،  است که تنها خداوند نیز اشاره نموده

 خیش و دانسته است هاصور را جمع صورت "73 انعام، لیذربن مثنّی، در کتاب مجاز القرآن، ابوعبیده معمّ

، 395،/7طوسى، است )جایی دیگر از قتاده نقل کرده در ( از حسن بصری و68)زمر،ی( ذیل آیهق 460طوسی )م 

حال به مبنا قرار دادن قرائت عین داند دری نیز باوجود اینکه قول مشهور را تشبیه صور به شاخ میآلوس و (9/46

 :ق 1415 هاست اشاره کرده است )آلوسى،صُوَر« تأویل آن به دمیده شدن ارواح در صورت» مفتوحآن با واو 

با دقت در آنچه در اقوام گذشته شهرت دارد، تعبیر صور اسرافیل، نشان (.چنان که بیان خواهد شد، 180،/4

و به جای آن الف و الم بر سر مضاف آمده است. لذا خواندن صوَر به جای الیه حذف شده است دهد که مضافمی

 صور از نظر ادبی نادرست است.
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 صور تمثیل و نماد شیپور حرکت و احضار. 3-2

ها زمینههمه با پیشرفت ادب و علوم و معارف، تمامی جوانب فهم معانی قرآن در  از قرن چهاردهم تا عصر حاضر

الفظی واژگان تحت ترجمهروز به روز شکوفاتر گردید و در تفاسیر مفاهیم ادبی عرفانی و فلسفی و علمی جایگزین 

 گردد.گردیدند. بر این اساس اکنون تحول معنایی صور از منظر مفسران معاصر بررسی می

ق( بر این باور است که صور )به سکون واو، به قرائت مشهور( تمثیلی از دمیدن حیات و حشر  1399لقانی )د طا

آن  حرکت، احضار و جمع و کوچ سربازان تشبیه شده است و با این تشبیه،نهایی است که در این آیه به شیپور 

کننده ظهور ردیده است. این تمثیل نمایانحقیقت غیرمحسوس و معنوی برای فهم عموم، در مشهودات حسی تصویر گ

های انسان به سوی عرصه کامل قدرت حق و فرمانروایی الهی، دمیدن حیات و فرمان جمع و حرکت ناگهانی گروه

العاده است که گوید: نفخ همان پیدا شدن حیات جدید و ناگهانی یا فوقنبا میسوره  18 آیه محشر است. و ذیل 

شود. با شدن خلق سابق یا آماده شدن فکری و جسمی محل، یکباره از طرف باری دمیده می پس از تسویه و آماده

این آیات، نفخ در موارد دمیده شدن روح )سرّ حیات( در محل قابل به صورت ناگهانی است )طالقانی،  توجه به

 (.23ـ 22/  3 :ش1362

اند؛ اما نه همان را بوق یا شیپور معنی کرده »صور« قرن پانزدهم و از مفسران معاصر ق( در1402طباطبایی )د

برخی  هاند. به عقیدمعنای ظاهری که لفظ صور برآن داللت دارد، بلکه معنای تمثیلی و کنایی آن را لحاظ نموده

مورد جهت خروج از قبرهایشان هم  دمیدن در بوق کنایه از فراخوان دادن به جمعیت انبوهی مثل یک لشکر، در

 (.399/ 15 :ش1390باشد)طباطبایی،

کند که زایی معرفی میآزار شیرازی از مفسران عصر حاضر در تفسیرش صور را بوق، شیپور یا ابزار صوتبی

گردد ها میزندگان و بار دیگر موجب حیات دوبارة آن همهصدای مهیب و بسیار شدید آن یک بار موجب مرگ 

 (.347/ 3 :ش1365)بی آزار شیرازی، 

)ع( آمده بود برای تقریب به ذهن  مکارم شیرازی ضمن استناد به همان روایتی که در»تفسیر قمی« از امام سجاد

گوید: این مسئله، است و مینما بودن این رخداد به مواردی از دستاوردهای علمی روز دنیا اشاره کردهو توجیه واقع

انگیز بود امروز برای ما اگر در گذشته برای بعضی شگفت چنین مرگ آفرین باشد؟که چگونه ممکن است صدا این

بسیار دیده   کند.ها را متالشی و دست پرتاب میها را کر، بدنایم موج انفجار گوشتعجبی ندارد چرا که بسیار شنیده

شده است که حرکت سریع یک هواپیما و به اصطالح شکستن دیوار صوتی چنان صدای وحشتناک و امواج 

های کوچک کند ودر جایی که نمونهها را در شعاع وسیعی خرد میهای عمارتآورد که شیشهری به وجود میگویران

دهد. معلوم نیست آن صیحه عظیم الهی، آن چنین اثراتی از خودشان میها ایجاد شده اینصوتی که به وسیله انسان

 (؟539،540/ 19 :ش1372شیرازی،  بار خواهد آورد )مکارم انفجار بزرگ جهانی چه آثاری به
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 ،استعاره وتشبیه، لیتمث ،مجاز های مختلف بیان مثل:دقت درتمام موارد بیان شده کاربرد مفسران از روش با

نیست، ولی داللت الفاظ  مدلول مطابقی الفاظ الساعه هرچند مرادشانتفسیر وشرح برخی از حوادث اشراط ، درهیکنا

تر دلنشین استعاره و حتی کنایه برای مخاطبان رساتر و مراد خداوند درغیر از معنای مطابقی مثال از طریق تشبیه و بر

ی اینها ی قیامت نیستند همهتحقق یافتن آن وقایع درآستانه نمایی وگاه مخالف واقعها هیچی از آناستفاده است و

 ها را بپذیریم و اساساًویلأاگر این نوع ت تد و این اخبار حقیقت دارد.افحکایت از آن دارد که این حادثه اتفاق می

ویل بسیار متفاوت از هم ارایه داد و در أها تتوان بیش از دهها را تا این حد داریم، میقبول کنیم که اجازه تاویل آیه

های مفسران ویلأتصور کند. از این رو تویلی برای خود أتواند تعین حال به هیچ یک پایبند نبود. زیرا هر ذهنی می

رسند. مثال اگر قرار باشد که صرفا ظر نمیناند، چندان علمی به در این باره که بدون قرینه و استدالل علمی ببان شده

توان الفاظ قرآن را حکیم پنداشت، بلکه تشبیه و ها باشد، نمیها، نابودی آنمراد از پیچیده و طومار شدن آسمان

ای علمی ندارد. بلکه برعکس، های مروارید، به جای ستارگان، قرینهنماید. یا دانهلی بسیار دور از ذهن میتمثی

های تند و باز ترسیم رسند، بلکه به اشکالی چند ضلعی با زاویههای مروارید گرد به نظر نمیستارگان مانند دانه

 شوند. می

 صور همان شهاب طارق. 3-3

م و دسترسی انسان به فضا وکرات آسمانی در قرون اخیربه ویژه عصرحاضر مفسران صور را به با پیشرفت علم نجو

ش( درعصر حاضر براین باور است که صور همان شهاب طارق 1393صورتی دیگر تفسیر کردند. مثال بهبودی )د

ل شیپور و بوق مشهود آن، به شک هزا و سهمگین داشته و دنباله آتشین، تابناک و خیره کننداست که غرّشی دهشت

 و کندیم برخورد نیزم با که انددانسته یداردنباله ةستار ای کوبنده شهاب همان را صور از مراد گردد.مصوّر می

 .(67، یبهبود) کرد اثباترا  اعجاز علمی قرآنشاید با این نوع رویکرد بتوان ند؛ یآفریم یبیمه یصدا

 که شودمی اثر ایجاد اصطکاک بین آن شهاب کوبنده با جو زمین تولیددر  مهیبی که صدای است بهبودی معتقد

 بلکه .رسدنمی پوسته به لحظه همان زمین، در به ستاره آن سقوط اثر در زیرا. است شنیدن قابل کرهنیم دو برای

 زمان که است معتقد افتد به عبارت دیگر اومی اتفاق صوتی دیوار شکستن شبیه و صدایی رودمی جلو به مقداری

 که صورتی به صدا و است تصور بوق قابل یا سورنا شبیه ایپدیده هاآن بین هزاوی زمین، در با سیالکره  آن برخورد

 (. 67 :ش1395است )بهبودی،  اصطکاک این شد، حاصل ذکر باال در

عنوان صیحه یا فریاد مهیب  به، 50تا  48یس آیات سوره از نظر وی از این غرّش سهمگین یا همان نفخ صور در

یعنی کند؛ یم اد»واقعه« ی به یگاه نیزم سطح بر طارق شهاب نیا برخورداز  واقعهسوره  1آیه است و در یاد شده

دخان، از آن به سوره 16 آیهدر  و برداین برخورد، چنان شدید است که بخشی از زمین را پایین و بخشی را باال می

به راه خود ، چند یکه بعد از نوسانسیال است کره کند که آن همان ی« یا مشت کوبنده یاد میبطشةالکبرعنوان »
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 و شوندیم بخار اهایپاشند، دریم درهم هاکوه و شوندیم منفجر سپس مشتعل نیزم یدرون یگازها. دهدیمادامه 

 پرتاب فضا به گرید زیچ همه همراه باشند، به شده گور در تازه که هاآن و باشندیم نیزم برسطح که آنها بشر افراد

 .(59 ـ54)بهبودی،  مانندیم شناور و شوندمی

 تیهدا یعیطب صورت به که ایدهیپد را صور قرآن، نفخ الفاظ ظواهر تیّحج بر جازم اعتقاد به توجه با یبهبود

 :ش1395بهبودی، ) است نیآتش درخشش یمعنا به نیاسراف یفرانسو به لیسرافا هکلم  گویدو می داندیشود، م

 .(57 ـ56

در نتیجه الصور، همان صور اسرافیل است که شهرتی در ادیان گذشته نیز دارد؛ و از نظر وی، به قرینه حذف 

را نیز  الیه، ال بر سر مضاف یعنی صور آمده است. وی تعبیرهای دیگری مانند، حاقه، قارعه، شهاب ثاقبمضاف

رک. همانجا(. با این تعبیر، درست است که تصویری که )ی از همین حادثه طبیعی تلقی کرده است تعبیرهای دیگر

دهد، با ظاهر قرآن عمیقا منطبق است، اما نوع تعبیر او از این واقعه، کامال با مفسران نامبرده وی از نفخ صور ارایه می

مردم آشناست، برای تصویر سازی اتفاقی که قرار متفاوت است؛ زیرا در این جا به کار گیری تعبیر صور که برای 

 است بیفتد، آمده است. نه اینکه شیپوری در دست کسی باشد.

 . دیگر معانی صور4

گیریم، تصورات مفسران کهن که نمادهایشان برای معرفی صور، محسوس است، فاصله می هایهرچه از سده

 شود.آن اشاره میگردد که اینک به دو مورد از تر میمعاصر، عقلی

 صور به معنای قدرت و قابلیت. 4-1

پردازد. وی در مورد آن چنین تری نسبت به قبل به تعریف صور میش( با تعبیر متفاوت1374حسینی طهرانی )د

می گوید: منظور از صور همان بوق معمولی نیست، بلکه از باب تشبیه معقول به محسوس است و جهت قابل درک 

رای امثال ما که در عالم ماده بوده و قدرت درک معانی و حقایق عوالم باال را نداریم، آن را در شدن معنی صور ب

های ملکوتی و معنوی اوست. این اساس بوق اسرافیل، بوق قدرت اوست و صور او بالقالب حس ریخته است. بر

ده است و او را بدین تجهیزات »جَلّ و عال« به او عنایت فرمو بوق او قابلیت و استعدادی است که حضرت ربّ

است و امکان احیا و زنده کردن را به او داده است. در این نظر، بوق او سرمایه علمی و قدرت  خاص مجهّز نموده

است که در اختیار او بوده است و اختیار او ذیل اختیار خداست. اسرافیل چون فرشته مقرب الهی است، در بوق 

شوند دمد و تمام مردگان زنده میکند. سپس بار دیگر در آن میودات را هالک میدمد و تمام موجخاصّ خود می

 .(136/  4 :ق1430)حسینی طهرانی، 
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 صور کنایه از فریاد قوی. 4-2

قرن پانزدهم نیز صور را به معنی بوق دانسته است، اما نه آن بوق مشهور که ما  ق( در1432صادقی تهرانی )د

ای بیش نیست، آن فریادی کنیم؛ از نظر وی لفظ بوق تنها کنایهدمیدنی که ما تصور میشناسیم و نه آن مدل می

شنوند و این بسیار قوی و ترسناک است که همه کائنات با هر ویژگی و شرایطی که دارند، با تمام وجود آن را می

ذکر به صور را در عبارت»ثُمَّ کند. او برگشت ضمیر ممیراند و بار دیگر زنده میفریاد آثاری دارد که یکبار می

 (. 36/   30:ق1406داند )صادقی تهرانینُفِخَ فِیهِ أُخْری« شاهدی صادق براین که صورجمع صورت نیست، می

 شتریب میکر قرآن ریدر تفساز قرن اول  تاقرن سیزدهم مفسران  گفت توانمی فوق مطالب روند بندیجمع در

 و اندودهلغت باشد، اکتفا نم اهل و تابعان و صحابه اقوال و اتیکی به روابه نقل مطالب گذشتگان که تنها مت

متناسب با دانش مخاطب  هاتلغت و عبار یقیحق و هیّاول یهمان معن یسادگ قرآن، به اتیآ ازآنان  یهاول برداشت

اشکال مادی صور به عنوان اند. به عنوان مثال تصریح به است که بیشتر به مطالب سنتی بسنده کردهعصر نزول 

دار بودن آن، توصیفات مادی از صور در باب ابعاد و بزرگی آن به چشم آلت ایجاد صدا و شیء دانستن و جهت

 می خورد. 

درقرن چهارده و معاصر برخی که نتوانستند مطالب سنتی را باور کنند و مبنای تطبیق قرآن با علم روز را 

اند ولی با پیشرفت علوم و نجوم در قرون اخیر لب نماد، تمثیل و استعاره به کاربردهنداشتند، پدیده نفخ صوررا درقا

با  را مطالب دینی، یمنطق و یعقالن یاگونه به اندکرده یسع اند ومفسران از منظر دیگری به صور نگریسته

مورد قبول خردمندان  و علمی که قرائن روشن عقلی با استفاده از تا انددهیکوش آنانکنند.  روشناثباتی  یرویکرد

 .را شرح دهند اتیآ، ثیقرآن و حد عباراتبرای فهم معانی الفاظ و ، باشد

گیرینتیجه  

که فهم مفسران  داد نشان مطالعه نتوان گفت که ایبندی فوق در پاسخ به دو سوال نخست، میبا توجه به جمع 

برخی به استناد به قاعده  های آن ها درتفسیر قرآن متفاوت است.مبانی وپیش فرضبا توجه به کهن تاعصر حاضر 

از  اند.ها پرداختهتفسیرآن به نقد مطالب وتبیین روایات در اصالة الظهور به نقل اخبار و مأثورات پرداخته وکمتر

سان بدین تفاسیرنمایان است، در علمی تربیتی و-اخالقی می وگرایش فقهی،کال دیدگاه های فلسفی و قرن سیزدهم،

متغییر مفسران در  های متفاوت وکه برداشت اند.ای ویژه به خود گرفتههر عصری جلوه های تفسیری درکتاب

 شود.به وضوح یافت می ،تحوالت کرات آسمانی دابه و شرح حوادثی چون نفخ صور و

اتکاء آنان به مباحث عقلی واستداللی  کشف قوانین جهان، وباال رفتن اطالعات علمی مفسران وزمان و  با گذر

آرای مفسران متناسب با گرایش تفسیری  تأویل های عرفانی تفاسیر چهره دیگری به خود گرفتند. کالمی و ادبی و

 تأویل به شرط قرینه از روایات و مفسران با استناد به اصل است برخیمورد این تعابیر نیز  متفاوت شده شان در
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به  دابّهفهم آیات مرتبط با اشراط الساعه بهره برده اند و نفخ صور و احادیث تفسیری به عنوان قرائن منفصل در

ضابطه را به عنوان تفسیر قرآن های شخصی بیتأویلی، که رهیافت این متفاوت است با نگرش اند وتأویل برده

 گروهی است و امیال شخصی و ها وفهم کتاب خداست. که مبتنی بر خواست حراف دردارد، نوعی انعرضه می

دابه وحتی آسمان  توجه به مباحث بالغی به تبیین حوادثی چون  نفخ صور و برخی با استفاده از صناعات ادبی و

 وکرات آسمانی پرداختند.

نیز متحول  کند،های کرات آسمانی را بیان میآیاتی که تحول ربه تبع تحول تئوری های علمی ونجومی تفسی

به شناخت بیشتر آسمان  های کیهانی بشر منجرمسافرت نجومی و های وگردیدند. پیشرفت علم وتحول تئوری

بدانگونه که  تر به نظر می رسید.تر وعینیملموس وکرات آسمان گردید لذا بیان وقایع آستانه قیامت در آسمان

یر نفخ صور از یک بوق معمولی  به شهاب طارق یا نجم ثاقب تغییر گردیده که صدای مهیبی در اثر اصطکاک تعب

یا صورتمثیلی از  شود ودراثر این برخورد زمین متالشی می با جو زمین دارد گویا که در شیپوری فریاد بزنند، و

 مع همه نظرات این است که آسمان دچارحاصل ج. یاچیزی شبیه به دیوار صوتی است حرکت و شیپور احضار و

ها در عصر حاضر که بر اساس علوم طبیعی این اتفاق ارتباط اجزاء آن از گسسته خواهد شد و اختالل گردیده و

 دهد.آرای مفسران را نشان می تغییر اندازهحاصل شده است، نوع و 
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