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 همکاران  و طهماسبی زهرا 510

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 و مفسران منظر از القیامة اشراط نمایی واقع بر بینشی

 مسلمانان زندگی سبک بر آن تاثیر
 

 1 طهماسبی زهرا
 و علوم واحد حدیث، و قرآن علوم گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات،

 
 *2 سرشار مژگان

 تحقیقات، و علوم واحد حدیث، و قرآن علوم گروه استادیار،
 (مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 3 ایازی علی محمد سید

 تحقیقات، و علوم واحد حدیث، و قرآن علوم گروه استادیار،
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 چکیده
 اءعلم لسان در است قیامت های نشانه بر مبنی که آیاتی از گروهی

 خود از مأخوذ و گردیده طرح «الساعه اشراط» عنوانبه
 رستاخیز هاینشانه و عالئم آن از مقصود که است( 18/ محمد)قرآن

 عالئم و حوادث «الساعة اشراط. »است قیامت به متصل حوادث و
 دهدمی رخ قیامت عظیم یحادثه وقوع از قبل که هستند کوچکی

 رستاخیز یصحنه برای سرآغازی یا و جهان پایان برای هشداری تا
 که است عظیمی انقالب و تحوالت دربردارنده هشدارها این. باشند

 یرتفاس بررسی به نوشتار این. دهد می رخ زمین و آسمان کائنات، در
 رسیبر به و پرداخته متأخر قرون با مرتبط آثار تا دوم قرن از بعد

 آرای بر مبنی «گرا تأویل ظاهرگرا،» از اعم نمایی واقع رویکرد
 اساس بر پژوهش های یافته. پردازد می محققان و مفسران

 مفسرین و محققین فهم که است آن از حاکی  نامبرده رویکردهای
 حال عین در و بوده متفاوت یکدیگر با الساعة اشراط زمینه در

 ذال. اند داده قرار ارزیابی مورد تصویر زبان به را قیامت وقوع امکان
 سبک و نگرش نوع بر تواند می الساعة اشراط از انسانها آگاهی
 ر،حاض مقاله تحقیق روش. باشد داشته بسزایی تاثیر آنها زندگی
 .باشد می ای کتابخانه فن با تحلیلی-توصیفی روش

 
 را،گ تاویل ظاهرگرا، نما، واقع تفاسیر، الساعة، اشراط: ها واژه کلید

 .زندگی سبک
 

 01/07/1400: افتیدر خیتار
 01/10/1400:  رشیپذ خیتار
 Sarshar2008@gmail.com  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
که به دوره آخر و قسمت واپسین « آخر زمان»یا « اشراط الساعة»

( و به دلیل جایگاه برجسته ای که 1از دوران که به قیامت بپیوندد )
دارد مورد تایید بسیاری از ادیان است. اشراط الساعة، بر مجموعه 
حوادثی اطالق می شود که پیش از واقعه عظیم قیامت اتفاق خواهد 

است. « عالمت»به معنای « شرط»نظر لغوی جمع  افتاد. اشراط از
معنای اصلی این واژه همان شرط است و شرط عاملی است که وجود 
امری به تحقق آن بستگی دارد. دلیل پیوند معنایی شرط با عالمت 
این است که تحقق شرط، عالمت تحقق امری است که وجود 

جموعه آمدنش منوط به آن شرط است. بدین سان اشراط الساعة م
(. این واژه 2حوادثی استکه تحقق آنها نشانه وقوع قیامت است )

برگرفته از یکی از آیات قرآن است که از وقوع آن خبر داده است: 
 ۖ  فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا  ۖ  فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِلََّا السََّاعَةَ أَنْ تَأْتِیَهُمْ بَغْتَةً  »

پس آیا ]منافقان و منکران[  « »﴾18﴿ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِکْرَاهُمْ ۖ  فَأَنََّى
جز این را انتظار می برند که ناگاه قیامت بر آنان فرا رسد؟ ]در 

هم اکنون نشانه هایش آمده است[، پس هنگامی که قیامت حالی که 
بر آنان فرا رسد، متذکَّر شدن و هوشیاری شان از کجا و چگونه به 

 «.آنان سود بخشد؟
 از)رکهنیدرتفاس« اشراط الساعة»این آیه و آیات مشابه آن در زمینه 

-ای تفسیر شده که مناسب با دانستنیگونهبه،قرن دوم تاقرن هشتم(

قرن هشتم تا  فسران آن بوده و در میان تفاسیر جدید)ازهای م
ای دیگر تفسیر شده که چه بسا با توجه به گونهعموماًبه،(معاصر

دانش و هیئت و نجوم و فیزیک جدید بوده است و این اختالف 
برخاسته از تحوالت دانش مفسران تعبیر شده است، این در حالی 

عامل و برخورد با این آیات مفسران در ت است که در مبانی و روش
 نظر وجود دارد.اختالف

 ها درمثال در تفاسیر قرن اخیر توجه به علوم روز و استفاده از آن
اند عقیده ای برخوردار است و بر اینفهم دقیق آیات از جایگاه ویژه

شناسی در فهم دقیق این آیات که پیشرفت بشر در علم نجوم و زمین
نمونه در تفاسیر کهن در تفسیر برخود آیات عنوان تأثیر دارد. به
کردند و از نمودند، معانی الفاظ را حمل بر ظاهر میقرآن تکیه می

« واِذَا الکَواکِبُ انتَثَرَت»(1/)تکویر« اِذَا الشََّمسُ کُوَِّرَت»این آیات 
( همان از بین رفتن نور 6)تکویر/« واِذَا البِحارُ سُجَِّرَت»(، 2)انفطار/

رو افتادن ستارگان، یکی شدن آب دریاها و سرازیر شدن خورشید و ف
 تواندر سطح زمین، یعنی همان تحوالتی که با چشم غیر مسلح می

را  " ریتکو"قرآن اما در تفسیر پرتوی از ؛ نمودنددیدرا برداشت می
دهد و پیچیدگی که در جرم خورشید رخ میدگرگونی و درهم

را خاموش شدن ستارگانی که نورشان را از خورشید  "نکدار ا"
را پراکنده شدن ستارگانی که از "انتثار کواکب "گیرند و می

یاین اتفاقات را مترتب بر خودشان نور دارند معنی کرده و همه
 داند.پیچیدگی خورشید میدرهم

 
 پیشینه پژوهش

ان و این پژوهش از این جهت که تحلیل مبانی و دیدگاه های مفسر
محققین در تفاسیر کهن و جدید به شکل خاص و منسجم در رابطه 

تاکنون مطرح نشده است، نو و بکر است. پژوهش « اشراط الساعة»با 
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 انجام گرفته« اشراط الساعة»هایی که تاکنون در رابطه با موضوع 
 است عبارتنداز:

و  اتیدر آ یزیرستاخ یاز نشانه ها یبرخ ». مقاله ای با عنوان 1
 ..146شماره  مبلغان یمجله  در پور یجهان اسراز ی« اتیروا

در این مقاله به بررسی آیات مربوط به نشانه های رستاخیز و نیز  -
بررسی مقایسه ای تفاسیر مبنی بر نوع تفسیر آنها از این آیات 

 پرداخته است.
« واکاوی اشراط الساعة در آموزه های دینی». مقاله ای با عنوان 2

ی، ابراهیم. خوانین زاده، محمد حسین. مشرق موعود، بهار ذالی قم
1396. 

و « اشراط»در این نوشتار، ضمن اشاره به معنا و مفهوم واژه  -
 ، سه«اشراط الساعه»گزارشی مختصر از آرای مفسرین در تفسیر 

در قرآن چه مصداق و « الساعه». واژه 1مسئله بررسی خواهد شد: 
در آیه هجدهم سوره محمد)، « الساعه» . مصداق2یا مصادیقی دارد؟ 

« اشراط الساعه». علت طرح 3به چه مقطعی از آینده مربوط است؟ 
 در آیات و تبیین آن در روایات چیست؟

تاملی در نزدیکی زمان برپایی قیامت با تکیه ». مقاله ای با عنوان 3
 عسگری، انسیه. پژوهش«. بر مقایسه تطبیقی دیدگاه های تفسیری

 .1398نی میثاق. زمستان و بهار های قرآ
آیات  -های مفسران دربارۀ گروه پژوهش، با بررسی دیدگاهاین  -

مرتبط با این موضوع، تفسیر برخی از آنان را فهم ظاهر قرآن تلقی 
ای از مراتب است. تفسیر باطنی این آیات، قیامت را مرتبه کرده

ود دارد. این اینک وجداند که ورای طور زمان است و همهستی می
ها و تناقضات ظاهری آیات را رفع تواند بسیاری از گرهنکته، می

کند و در درک حقیقی و صحیح نزدیکی زمان قیامت و علم 
 .انحصاری خداوند بدان، راهگشا باشد

ی و آمال یعلاز آقای « اشراط الساعة». پایان نامه ای با عنوان 4
 ی.ساریابوطالب ن

را نسبت به مقاالت مذکور متفاوت می نماید. اما آنچه این رسا له  -
اینکه اوال گزارشی از تفاسیر قدیم و جدید و در ثانی بحث بررسی 
مبانی و رویکرد و جریان تفسیری در این دسته از آیات است و ضمن 

ای هبررسی این آیات در تفاسیرکهن و جدید مبانی و روشها و دیدگاه
 ردد.مفسرین درخصوص این آیات تحلیل می گ

 
 سواالت پژوهش

 در قرآن آیات اشراط الساعه چه مقدار و چگونه طرح شده است؟ -
تفسیر آیات مرتبط با اشراط الساعه در تفاسیر کهن چگونه  -2

 است؟
تفسیر آیات مرتبط با اشراط الساعه در تفاسیر جدید چگونه  -3

 است؟
در تفاسیر کهن وجدید در زیر آیات اشراط الساعه چگونه  -4

 های مفسران را تحلیل و مقایسه کرد؟توان مبانی و دادهمی
 .  ساعة درلغت:1

و مقصود از ( 3) شودروز گفته مىساعت به جزئى از اجزاى شبانه
ساعت به معناى  که اندبرخى گفته (.4.) آن در اینجا قیامت است

در آیات قرآن، زمان مرگ « الساعه»و منظوراز است  زمان محدود
 (.5) مت شخصى افراد استاست که قیا

 . اشراط در لغت:2
صورت اضافه به ضمیر بار و بهدر قرآن فقط یک "اشراط "واژه 

عنی ی «فَقَد جاءَ اَشراطُها» فرماید:. آنجا که میکاررفته استقیامت به
(درخصوص 18، محمّد«. )پس عالماتش اینک پدید آمده است»

که وّر است. اول ایندرکتب لغت دو احتمال متص "اشراط "ی واژه
 (3،6) به معناى نشانه« شَرَط»اشراط جمع 

عنی یباشد؛ به سکون راء "شرط "که از یا ابتدای شیء باشد. دوم این 
توقف دارد. در این حالت، آنچه مشروط بر آن یعنی  طرهمان ش

جمع آن شروط است. در لسان العرب نیز اشراط به اسباب کوچک 
 (.3)قیامت تشبیه شده است 

 . اشراط الساعة:3
هایی است که پیش از قیامت، واقع مراد از اشراط الساعه نشانه

های زمان مرگ شود. به عبارتی، مقصود از اشراط الساعه نشانهمی
 (.5باشد)و ظهور آثار ضعف و سستی در بدن و قوای آن می

 های دنیایی که پیشدر روایات نیز بر تحوالت اجتماعی و دگرگونی 
(. 7شود، عنوان اشراط الساعه اطالق شده است  )قیامت واقع میاز 

توان گفت منظور از اشراط الساعه حوادث و عالئم در مجموع می
دهد ی عظیم قیامت رخ میکوچکی هستند که قبل از وقوع حادثه

ی رستاخیز برای صحنه تا هشداری برای پایان جهان و یا سرآغازی
این رساله شامل آن دسته از تحوالت و باشند و عالئم مورد نظر در 

 دهد.انقالب عظیمی است که در کائنات، آسمان و زمین رخ می
 

 . تعداد آیات اشراط الساعه در قرآن4
های نزدیک شود که نشانهدر قرآن کریم آیات فراوانی یافت می

شدن قیامت و حوادثی را که عامل به هم خوردن نظام آفرینش 
ی کنند. تعداد آیاتباشند، بازگو میقیامت میگردند و متصل به می

باشد. این عالئم عبارتند آیه می 60باشند که معرَّف اشراط الساعه می
های عظیم، تاریک شدن ها، انفجار دریاها، زلزلهاز متالشی شدن کوه

 روجخ خورشید، ماه و ستارگان، شکافتن کرات آسمانی و نفخ صور.
 وج ومأجوج. دابة األرض و بازگشت قوم یأج

هایی بیان در قرآن کریم برای ظهور و تحقَّق قیامت عالئم و نشانه
شوند. این آیات ی به هم خوردن نظام آفرینش میگردیده که مایه

ایو در تفاسیر جدید گونههای مفسران کهن بهمناسب با دانستنی
ای دیگر تفسیر شده است که بسا با توجه به دانش هیئت، گونهبه

فیزیک، جدید بوده است و این اختالفات برخاسته از دانش  نجوم و
مفسران تعبیر شده است، ایندر حالی است که درمبانی و روش 

نظر وجود دارد. این مفسران درتعامل وبرخورد با این آیات اختالف
در این ؛ کههاستآیات ناظر به تحوالت در آسمان، زمین و انسان

صور اسرافیل و دابة االرض می  قسمت به بیان دو نشانه مهم یعنی
 پردازیم.

 
 . صور اسرافیل5

ان یکی عنوقرآن کریم در هیجده آیه با تعابیر مختلف به نفخ صور به
شود که از اشراط الساعه اشاره نموده است از این آیات استفاده می
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

و ددهیکی در پایان این جـهان رخ مـیشوددو بار در صور دمیده می
اما آیاتی که ناظر به تعبیر ؛ استای رستاخیزدیگری سرآغازی بر

 پذیرند:باشند به دودسته تقسیمنفخ صور می
فرماید کند، میی که اشاره به نفخه اول می*** دسته اول آیه

فَإِذَا نُفِخَ فِی الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَۀٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُکَّتَا دَکَّةً ":
بار پس آنگاه که در صور یک" یعنی "(13 -14حاقه، )الوَاحِدَۀً 

ها از جاى خود برداشته شوند و هر دوى دمیده شود؛ و زمین و کوه
 گردند. زیزریها با یک تکان رآن

باشند، در سوره *** دسته دوم آیاتی که ناظر به نفخه ی دوم می
فَفَزِعَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن  "وَیَوْمَ یُنفَخُ فِی الصُّورِ "فرماید :نمل می

هُوَکُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِینَ  و  "یعنی  "( 67)نمل، فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَـّ
ها و هر که در روزى که در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان

 زمین است به هراس افتد، مگر آن کس که خدا بخواهد و جملگى
وَنُفِخَ فِی "فرماید :در سوره یس می "او آورند  سویبا زبونی رو به

و در "یعنی  "(51رَبَِّهِمْیَنسِلُونَ)یس، الصُّورِ فَإِذَا هُم مَِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى 
سوی صور دمیده خواهد شد، پس بناگاه از گورهاى خود شتابان به

 فَإِذَا نُفِخَ"فرماید :در سوره مؤمنون می"آیند. پروردگار خویش مى
(یعنی 101)مؤمنون،  "فِی الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَلَا یَتَسَاءَلُونَ 

پس آنگاه که در صور دمیده شود، ]دیگر[ میانشان نسبت 
 .پرسند[ یکدیگر نمىخویشاوندى وجود نداردو از ]حال

 ،دارد صراحت داللت بـر هـر دو نـفخهای که بهتنها آیه*** واما 
فخه ن« وَ نُفِخَ فی الصُّورِ»است؛ زیرا در ابتدا با  "سوره زمر  68 "آیـه
نفخه دوم را بیان فرموده « ُخْریثُمَّ نُفِخَ فیهِ أ»ادامه با  و در اول

ِالَّ ِ إَرْضِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السـَّماواتِ وَ مَنْ فی الْأالصُّور فی نُفِخَ وَ":است
و در صور یعنی " نْظُرُونَیَِذا هُمْ قِیامٌ ُخْری فَإفیهِ أ نُفِخَ ثُمَّمَنْ شاءَ اللَّهُ 

و هر که در زمین است بیهوش  هاآسمان در دمیده شود، پس هر که
در آن  دیگر شود ـ بمیرد ـ مگر آنان کـه خـدای خواهد، سپس بار

ریح تصه ب نگرند؛ کهدمیده شود، پس ناگهان ایستادگانی باشند که می
 دو بار اتفاق خواهد افتاد. صور نفخآن آیات، 

 

 . خروج دابة األرض6
سوره نمل در وصف رویدادی مهم  82 األرض در آیهاصطالح دابّة 

درآستانة قیامت آمده است ومنشأ توجه فراوان محدثان و مفسران 
 که آنان دربارۀ مسائلی از قبیل ماهیت،اسالمی گردیده است واین

ی سخن ومخاطبان این جنبنده ودیگر محتوا ومکان خروج، زمان
 ند.مباحث مرتبط آراء متفاوتی ارائه نموده

پردازیم که لفظ دابّه درادامه به بیان آراء آن دسته از مفسرانی می
جنبنده یاموجود متحرک که از زمین -را حمل برمعنای ظاهری آن 

ست حیوان یا انسان این جنبنده ممکن ا ؛ کهاندنموده -شودخارج می
 باشد

*** اینک  به تحلیل مبانی و آراء مفسران با محوریت نوع نگرش 
آنان به زبان قرآن درتبیین آیات اشراط الساعه خواهیم پرداخت و 
رویکرد واقع نمای مفسران  را در دو گروه تاویل گران و 

 ظاهرگرایان مورد بحث و بررسی و نقادی قرار می دهیم.
 

 نمایی*** واقع 

معنای اصطالحی این ترکیب به نحوی که در مطالعات تفسیری از 
شود عبارت است از به کارگیری لفظ در معنای آن استفاده می

مطابقی و بر اساس معنای وضعی الفاظ به نحوی که گوینده سخنی 
را بگوید و مقصودش از آن بیان واقعیت باشد. آن گونه که از ظواهر 

شودمثالً وقتی که ها استفاده میالت وضعی آنالفاظ و معانی و مدلو
گوید؛ مقصود و قرآن کریم از رخدادهای پایان جهان مادی سخن می

مراد خداوند بیان واقعیت و تحقق یافتن امری بوده است که عیناً 
حادث خواهد شد و یا به همان شکل که ازمتن به ذهن متبادر 

ی غیر معرفت بخش شودرخ خواهد داد. دربرابر آن، گزاره هامی
که گزاره های دینی، صرفاً ناظر به ارزش ها، اعمال و بیان یعنی این

ها را به انجام یک احساسات و عواطف فرد دیندار هستند. وآن
کند. طرفداران این دیدگاه غالباً به معنای سلسله اعمال توصیه می

وجه ها را مورد تعبارات و گزاره ها توجهی ندارندوتنها کارکرد آن
 دهند.قرار می

 ،قصد بیان واقعیتنه بههای قرآن بر اساساین نظریه اخباروداستآن 
(  اما در 8) هدایت بشر بیان شده است و بلکه باهدف متنبه ساختن

رابطه با این اصطالح باید گفت که رویکرد اصلی درباب زبان قرآن 
 نما بودن است.واقع
وند؛ دسته اول ظاهرگرایان شنمایان خود به دودسته تقسیم میواقع

هستند که درشرح الفاظ قائل به مطابقت بین لفظ ومعنا هستندوآنان 
درباره حوادث آستانه قیامت براین باورند که این حوادثبه همان 
شکل که در بیان ظاهری قرآن آمده باید تفسیر شود. در نتیجه 

قع درآستانه قیامت نیز به همان صورت و کیفیت؛ در این عالم وا
شوند ودسته دیگر تأویل گرایان هستند که آن الفاظ را به سبب می

 دهند.قرائن از ظاهرشان به حقیقت مراد و معنا ارجاع می
 
 . ظاهر گرایان1

در تفاسیر  بادقت اولین موضوع مورد بحث حادثه نفخ صور است.
وآراءمفسران ضمن بیان شواهدی مبنی برظاهرگرابودن برخی 

با حوادادث اشراط الساعه دالیل آنان تحلیل مفسران درارتباط 
 وبررسی می نماییم.

بادقت در درآراء برخی مفسران چنین به نظر می رسد که آنان به 
صرف ظاهر لفظ صور وبراساس آنچه که از خود لفظ آن برداشت 
می شود ودربین قوم عرب شهرت داشته است، شکل های مختلف و 

اد صدا و و جهت دار بودن تصریح عنوان ابزار ایجمادی برای آن به
 نموده اند. 

 
 الف. صور اسرافیل

گوید زمر می 68عنوان نمونه  مقاتل بن سلیمان ذیل آیه *** به
صور همان قرن است و آن دمنده اسرافیل است در حالیکه دهانش 

است و دایره روی باشد، نهادهکه شیئی شبیه بوق می "قرن "را برآن 
 (.9آسمان و زمین است. )شاخ به اندازه سطح 

ق(، ذیل آیه 307*** همچنین علی بن ابراهیم قمی)م حدود 
چنین آورده است که صور یک سر و دو طرف خروجی  "زمر 68ی

دارد و فاصله بین هر طرف تا طرف دیگر همانند فاصله ما بین 
( که این روایت را 10آسمان و زمین است. الزم به ذکر است )
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 513... و مفسران منظر از القیامة اشراط نمایی واقع بر بینشی 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

بیان زین زمنین و ابن جوزی و ابو حیان و قرطبی،بیمفسرانینظیر ابن ا
 اند.کرده

گوید ( می102ذیل آیه )طه، ق( است که200*** یحیی بن سالم، )
که همه ارواح یدرحال دمد،می "قرن "در صاحبِ صوراسرافیل 

دمد، اند، پس آن هنگام که در صور میها در صور قرار گرفتهانسان
از النه هایشان، از صور خارج و به  ارواح مانند خروج زنبورها

ق( همبه این روایت از پیامبر 310طبری) ؛ وشونداجساد منتقل می
ستی برا"کند که فرموده است: صلی اهلل علیه و آله و سلم استناد می

که اسرافیل صور را در دهان گرفته و سرش را فرود آورده و منتظر 
« پس در آن می دمدشود، آنست که چه زمانی مامور به دمیدن می

صور شاخی است بوق مانندکه در آن دمیده »و نیز فرمود : 
 (.11«)شودمی

ق( روایتی را از پیامبر صلی اهلل علیه و آله 327حاتم )*** ابن ابی
و سلم آورده است؛ به این مضمون که اگر تمام اهل این سرزمین 

را  نخواهند توانست آن"صور قرن یا "کردن گرد آیند برای حمل 
ق( در چندین موضع از تفسیرش 548(. طبرسی)12جا کنند)جابه

داند و نگرشی صور را همان قرن و شاخی در هیئت بوق می
نمایانه به نفخ ارائه داده است. هر چند این مفسر بزرگ اقوال واقع

( 13شو )دیگری را نیز مطرح نموده که در بخش تاویل ذکر می
شبیه سرگاواست وچهل هزار  است صور گفته.ابوالفتوح  رازی 

 (.14سردارد  )
ش( صورنای و در لهجه فارسی 1393از دیدگاه بهبودی )د ***-

سورنای به معنای کرنای بزرگ است که هنوز در میان قبایل متداول 
است و به هنگام شادی و یا سور چرائی برای اطالع رسانی عمومی 

استعمال مخفف شده شود صورنای و سورنای در اثر کثرت دمیده می
شود صورت صرنا و سرنا تلفظ میاست و اینک در لهجه عمومی به

به صرنا شهنای هم گفته اند که در معنای کرنای بزرگ صراحت 
شوند نوعی شده است و هنوز هم میدارد صرنا به دو صورت تهیه می

شود و با راست و مستقیم و با دهنه گشاد که در نقاره ها دمیده می
گردد نوع دیگر آن خمیده و شاخی ن انواع طبل ها همراهی میکوبید

است و انحنائی در میان دارد و برای بسیج عمومی به کار می رفته 
یا صوراسرافیل، همان شهاب طارق است که  "الصور "؛ و است

غرَّشی دهشت زا وسهمگین داشته و دنباله ی آتشین، تابناک و خیره 
گردد و به وق مشهود و مصوّر میکننده ی آن، به شکل شیپور و ب

 " سسوره ی"خاطر همین غرَّش سهمگین است که قرآن مجید در 
یعنی فریاد مهیب و  " حهیص"عنوان ( گاهی از نفخ صور به48)یس، 

( از عنوان 10 -8)مدثر،  "مدثَّر سوره "در کند و با هیبت یاد می
که یاد کرده است. وی نیز خاطر نشان می سازد  "ناقور نقر "

نقر در نقاره خانه "ناقور نقر  "با کلمه  "صور نفخ "مترادف بودن 
دهد که صور به معنای صرنا و شیپور است نه آن که نشان می "ها 

 (.15اند)که برخی تصور کردهجمع صورت باشد، چنان
 

*** توصیفات عجیب برای اسرافیل به عنوان یک موجود مادی و 
درآرای مفسران حاکی از  (سالمالو ملموس بودن اسرافیل )علیه

 تأکیدبرواقع نمایی زبان قرآن از دیدگاه برخی مفسران دارد.
 

 ب. دابة األرض
م( خروج جنبده ای از دل زمین 150*** از نظر مقاتل بن سلیمان )د

ق( آن رایکى از جانوران زمین دانسته 200است ویحیی بن سالم )د
 (.9است که داراى پر و بال و چهار پاست.)

است ق(، درخبری دابّة راحیوانی معرفی کرده310*** وطبری )د
کس نمی تواند آن را بگیرد و احدی نمی ذراع که هیچ 60به طول 

 (.11تواند از چنگ او فرار کند)

ق( دابة را موجودی غیر انسان، با دم 327حاتم )دابی  *** ابن-
-خهای فیل، شاقوچ، پاهای شتر، سرگاومیش، چشمان خوک، گوش

های گوزن، سینه شتر، رنگ ببر، پهلوهای گربه و صورت انسان که 
فاصله میان پاهایش، دوازده وقدش، شصت ذرع است؛ توصیف کرده

 (.12است )
دابه به موجودی که از نظر "وهب "از *** و ثعلبی به نقل 

صورت شبیه انسان و سایراندام شبیه مرغ است توصیف شده 
ق( 399ق( وابن ابی زمنین )د 360انی )د( این احادیث را طبر12است.)

ق( نیزچنین گفته است 671اند. و قرطبی )دهم درشرح دابّة بیان کرده
دانند که دابّة )فصیل( همان بچه ترین میکه برخی قولی را صحیح

 شتر صالح دانسته شده است.

ش( در عصر حاضر درمورد کلمه دابه که 1393)د *** بهبودی-
تواند ل شده است براین باوراست که دابه نمیبه صورت نکره استعما

دهد ناظر به شخص و یا شخصیت معینی باشد. آیه کریمه نشان می
که از داخل خاک به همان صورت که قرآن وعده رستاخیز را عملی 
می داند، برای منکران رستاخیز یک نمونه از کشت نطفه انسان را 

 در دل خاک عملی می سازد تا به یقین برسند.
بنابراین خروج یک جانداری از دل خاک باید به صورت برنامه 

آور باشد، های علمی دانشمندان پرآوازه صورت بگیرد تا بتواند یقین
ها ها را در داخل البراتوار و محفظهنظیر آنکه در حال حاضر نطفه

کنند در دهند و به اصطالح آدم آزمایشگاهی تربیت میکشت می
ر صدد می شوند که البراتواری ازخاک وگل عهدی نه چندان دور د

« DNA»ای اندی مرداب تهیه نمایند و نطفه آدمی را و چه بسا 
برگرفته از استخوان مردگان را کشت بدهند و آدمی از دل خاک 
برون آرند. ولی دراین موقع پرونده آزمون بسته خواهد شد و یقین 

الفاظ قرآن را حجیت  وی دقیقا تمام داران بی نتیجه خواهد بود.یقین
داده است و هیچ یک را تاویل نبرده است. از نظر او تمام واژگان 

اند. او بیشتر در نظر داشته است که بر معنای حقیقی خود حمل شده
با توجه به نوع خلقتی که برای بشر در نظر گرفته است، این امر را 

این  تا وعده قرآن، نیز روشن کند و نشان دهد که پیشرفت علمی، با
 )16 (پذیردحد تحقق می

 
 نقد و بررسی دیدگاه ظاهر گرایان: -

که گذشت روشن شد که طیف وسیعی از مفسران آیات اشراط چنان
اند که الساعه را بر اساس نگرش ظاهرگرایانه مورد توجه قرار داده

 .انددرفرآیند تفسیر شان غالباً به روایات واحادیث تکیه کرده
ها در تفاسیر روایی محض و یا تفاسیری که روایات در آن کهیدرحال

کند و استدالل خود را بر پایه آن نقش محوری و بنیادین را ایفاد می
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 همکاران  و طهماسبی زهرا 514
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دهند با اسناد و سایر مالک های اعتبار روایات کم توجهی شکل می
 (.17شود )می

اساسایکی از مبانی مفسران روایی اهل سنت و اخباریان شیعه، توسعه 
ل در مالک های های اعتبار روایات در حوزه معارف عمومی وتساه

مانند اسرار و اوصاف هستی و حکایات انبیاء و امت های گذشته 
این گونه احادیث غالبا از یهودیان تازه مسلمان شده ای  .است

ها همچون کعب األحبار، وهب بن منبّه، عبداهلل بن سالم وامثال آن
وتابعی ودوره های بعد درباره ی نقل گردیده ومفسران از صحابه 

این مسائل تساهل ورزیدند بدون تحقیق وبی آنکه ازحقیقت این 
(. ولی چون 17اند )هارا نقل کردهگونه مسائل اطالع داشته باشند، آن

ها زبانزد بوده و به خاطر تصدّی شؤونات دینی از موقعیّت شهرت آن
همان زمان رایج اجتماعی برخوردار بوده اند گفته های آنان از 

گردیده است. در اکثر تفاسیر، روایات مورد استشهاد غالباً بدون ذکر 
سند آمده اند تنها در تفاسیر کم شماری نظیر تفسیر ابن ابی حاتم 
رازی و تفسیر طبری سند روایات ذکر شده است و در تفاسیر هم 
عصر و بعد از طبری نیز بجز برخی تفاسیر شیعی نظیر تفسیر قمی، 

تقلین هاشم بحرانی و نورالفسیر فرات کوفی، تفسیر عیاشی، البرهآنت
 ها اغلب به گزارش سند عنایت داشته اند. حویزی که مولفان آن

 
 . تاویل گرایان2

تأویل دراصطالحعبارتست ازحمل لفظ برخالف ظاهر عبارت و یا 
(  با 18باز گرداندن لفظ ازمعنای ظاهربه معنایی که محتمل است )

به این تعریف از تأویل، تمام آیات قرآن دارای تأویل  توجه
آیات متشابه ازجمله آیاتی هستند که الزمة داللت  تنهانیستند؛

ها دارای تأویل خواهند بود. از دیدگاه ایازی، اگر استناد ظاهری آن
برای  اکالم باشد،ی حقیقت واصلبه نصّ برای برگرداندن لفظ به

به ظاهرازبقیّه احتماالت برتراست  روشن کردن احتمالی باشد که
شود. ودرعین حال قرینه لفظی وعلمی وذوقی دارد تأویل نامیده می

وی همچنین بیان مصداق ونشان دادن حقیقت خارجی را درزمره 
 (.19دهد )تأویل قرار می

 :صورت هاتأویل صور بهالف. 

 "73 نعام،الیذ*** ابوعبیده معمّربن مثنَّی، در کتاب مجاز القرآن، 
( ذیل ق460طوسی )م  خیوشصور را جمع صورت هادانسته است

، 7جطوسى،( از حسن بصری ودرجایی دیگر از قتاده  )68)زمر، یآیه
ی نیز باوجود اینکه قول مشهور را تشبیه صور به وآلوس( 395ص

 مفتوححال به مبنا قرار دادن قرائت آن با واو داند درعینشاخ می
میده شدن ارواح در صورت هاست اشاره کرده تأویل آن به د« صُوَر»

که در تفسیر روح المعانی ذیل ( اما نکته قابل توجه این20) است
چنین آمده است ظاهرا صور جمع صورت نیست  87ی نملآیه

باشد زیرا در این صورت، حقیقت مراد وتأویل بردن آن نیزجایز نمی
 گردد.آیه، انکار می

وهیثم نقل کرده است که انکار نفخ درتفسیرش از اب " یقرطب*** 
آن، مانند آنست که گروهی به انکار  صور و طلب تاویالت برای

عرش و صراط و میزان بپردازند و این سخن با احادیث صحاح در 
ابوالهیثم ضمن رد این گفتار جمع صورت  --- --تعارض است اما 

آن را دهد؛ بودن که آن را به ابوعبیده معمّربن مثنَّی، نسبت می

است و خطایی بزرگ و تحریف کلمات خداوند از مواضعش دانسته
صُوَرکم و صَوَّرکم فاحسن "خداوند ی گوید به دلیل این فرمودهمی
صُورَکم فأحسن  "را ودیده نشده است که احدی از قرَّاء، آن "
 تلقی نموده باشد  "صوره "را جمع  "صور "خوانده باشدو "

می نویسد؛ این تفسیر  "68زمر " لیذ*** مکارم شیرازی هم 
عالوه بر اینکه با متون روایات سازگار نیست با خود آیه نیز 

به آن  ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْرى سازد زیرا ضمیر مفرد مذکر در جملهنمى
بازگردانده شده، در حالى که اگر معنى جمعى داشته باشد باید ضمیر 

ه گفته شود. از این گذشت " فیهانفخ  "و مفرد مؤنث به آن بازگردد 
دمیدن در صورت در مورد احیاء مردگان مناسب است )همانگونه 

آمده است( اما این تعبیر در  "السالم علیه"مسیح که در معجزات 
 (.21رود )مورد قبض روح به کار نمى

ق( به استناد روایات متعدد بر این باوراست که 671*** قرطبی )م
گوید : ماهیت صور را نور دانسته و می، نور است "صور "ماهیت 

 شود.صور شاخی ازجنس نور است که درآن دمیده می
***  مکارم شیرازی نیزضمن اشاره به روایتی از پیامبر 

مشابه این مضمون، تأویل آن را امری برتر و "وآله علیه اهللصلوات"
واجی امای کهاین فریاد عظیم، با گونهداند بهباالتر و از جنس نور می

فوق العاده سریع تر از امواج صوت و که پهنه زمین و آسمان را در 
 (.21کند )فاصله کوتاه طی می

که در ***  طبرسی هم درشرح صور به نوربودن جنس آن و این
 نموده است. اشاره آن روزنه هایی است به عدد نفوس بشر،

 
 ب. مصادیق دابّه األرض

ق(منظور از دابّه را امام علی)ع( 329)د*** علی بن ابراهیم قمی 
است که این مضمون، نقل کرده ی از پدرش روایتی باو داند،می

اند و در پاسخ کار بردهاهلل را برای امام علی)ع( بهپیامبر)ص( دابه
توانیم همدیگر را به این اسم پرسد آیا مییکی از اصحاب که می

-اوست و در ادامه می مختصاند که این اسم فقط صدا بزنیم؟فرموده

ای است که خداوند در کتابش یاد کرده فرمایند که او همان دابّه
 (.10است )

ق( هم در تفسیر دابه افزون بر بیان روایات 460*** شیخ طوسی )د
نقل شده در تفاسیر اهل سنت روایتی با این مضمون نقل کرده است 

؟ فرمود: به خدا که از علی )ع( پرسیدند: دابّه )جنبنده( چیست
است ندارد، ریش دارد. وی از آن چنین برداشت نموده سوگند که دم

ق( نیز ضمن بیان 548که دابّه از فرزندان آدم است  و طبرسی )د 
 است.روایت مذکور از آن روایت به انسان بودن دابّه اشاره نموده

های روایی ق( عالوه بربیان همان نقل556*** ابوالفتوح رازی )د
کند که به نیز اشاره می که در تفاسیر پیشین بیان شد به این مورد

أالرض کنایه از حضرت صاحب الزمان)ع( است گفته اصحاب مادابة
ش( 1374(. از نظرحسینی طهرانی)د14که مهدی امت است )

ازنظرحسینی طهرانی، دابّه همان ظهور والیت است و این مقام، 
ن، ملک و ملکوت را در بر گرفته ظهور والیت مطلقه ی امیر مؤمنا

است که اینک برای بندگان مقرب و مخلَص ظهور دارد، اما در 
 (.22نماید )آستانه قیامت این والیت برای عامّة مردم بروز می
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 نقد وبررسی دیدگاه تأویل گرایان  -
ل چند نکته درزمینه رویکرد تأوی تذکربا توجه به آنچه بیان گردید،

 ظر می رسد:گرایی ضروریبه ن
*** اول اینکه: مفسران قائل به زبان تأویل گرادرآیات اشراط 

ارتباط آن  به الساعه، درعین حال که به معنای ظاهر توجه دارند.
ها نیز پایبند هستند وبین این تأویل با باطنی گروی الفاظ با معانی آن

اسماعیلیه که قائل به داشتن تأویالت باطنی برای قرآن ولی درعین 
حال بی ارتباط بامعنای ظاهری هستند وتأویل گرایی متصوفان که 

عنوان لبّ وگوهر دین مالک فهم های ذوقی خویش را بهبرداشت
 (.8قرآن قرار دادند؛ تفاوت بسیار است )

*** دوم اینکه: عالمان شیعه باحفظ معنای ظاهری آیات به تأویل 
طه جانبه ضاب همه انه،رهیافتی واقع گرای آنان ومعانی باطنی قائل اند.

ر این تفک ؛ ومند ومبتنی برهمه مبادی معرفت از دین عرضه می دارند
بسیار متفاوت است با اندیشه باطن گرایانی که، در هر زمینه ای که 
منافعشان اقتضا می کرد و به تاویل آیات قرآن پرداختند و مسائلی 

بی خبر بود. در ها را به قرآن نسبت دادند که اساساً روح قرآن از آن
مقابل هر اعتراضی هم پاسخ این گروه این بود که باطن آیات را تنها 
ما می دانیم و این معانی که می گوییم از شناخت باطن آیات به 
دست آمده است. این باطنیان درواقع مصداق این روایت نقل شده از 

 من فسر القرآن برأیه فلیتبوّء مقعده من"پیامبر است که فرمودند:
یعنی هرکس قرآن را به رأی خود تفسیرکند پس جایگاهش "النار 

ی شهید مطهری این خیانتی بزرگ که بنابه فرموده"است درآتش 
 (23به قرآن است )

 
 خالصه

مسئله رستاخیز و چیستی و کیفیت وقوع قیامت، از مباحث پرچالش 
گر درمیان متکلمان اسالمی است. بخشی از آیات  قرآن حکایت

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

کنند که از قرآن این حوادث را بازگو میآیه  60وشودیم ادیالساعه 
پیچیدگی خورشید، تیرگی ستارگان،  عبارتند از: نفخ صور، درهم

 شکافتن آسمان، خروج دابّة األرض و امثال آن.
نمایان آن دسته از مفسرانی هستند که معتقدند هنگامی که قرآن واقع

 ل زمینکریم از رخدادهای آستانه قیامت، مثل نفخ صور، دابّه وتحو
گوید؛ مقصود و مراد خداوند بیان واقعیت وکرات آسمانی ؛سخن می

و تحقق یافتن حادثه ای  است که عیناً واقع خواهد شد و آن حادثه 
شود رخ خواهد داد. به همان شکل که از متن به ذهن متبادر می

شوند؛ دسته اول ظاهرگرایان نمایان خود به دودسته تقسیم میواقع
شرح الفاظ قائل به مطابقت بین لفظ ومعنا هستندوآنان هستند که در

به همان  درباره حوادث آستانه قیامت براین باورند که این حوادث
شکل که در بیان ظاهری قرآن آمده باید تفسیر شود. در نتیجه 
درآستانه قیامت نیز به همان صورت و کیفیت؛ در این عالم واقع 

هستند که آن الفاظ را به سبب شوند ودسته دیگر تأویل گرایان می
 دهند.قرائن از ظاهرشان به حقیقت مراد و معنا ارجاع می

 

References 
The Holy Quran, translated by Mohammad 

Mehdi Fouladvand 

1. Dehkhoda, Ali Akbar, Dehkhoda 

Dictionary, University of Tehran, Tehran 

1377 

2. Esfahani, Ragheb, Mofardat, Hossein 

Ibn Mohammad, Dar al-Kitab al-Arabi, 

Tehran, 1374 

3. Ibn Manzoor, Muhammad Ibn 

Makram, Lasan al-Arab, Beirut, 1375 

4. Tousi, Muhammad bin Hassan, Al-

Tabyan fi Tafsir Al-Qur'an, 10 volumes, 

Dar Ihya Al-Trath Al-Arabi, Lebanon, 

Beirut 

5. Mostafavi, Hassan, Al-Habiq, Ministry 

of Guidance, Tehran, 1368 

6. Ibn Athir, Jazri, Al-Nahiya, Dar al-

Ahiya al-Kitbal Arabiyeh, Cairo, 544 

7. Majlisi, Muhammad Baqir bin 

Muhammad Taqi, Bihar al-Anwar, Dar 

Ahya al-Trath al-Arabi, Beirut 

8. Saeedi Roshan, Mohammad Baqer, 

Analysis of Quranic Language and 

Methodology of its Understanding, 

Research Institute of Islamic Culture and 

Thought, Qom, 2013 

9. Muqatil bin Suleiman, Tafsir of 

Muqatil bin Suleiman, Dar Ihiya al-Tarath 

al-Arabi, Beirut, 1423 AH. Q 

10. Qommi, Ali Ibn Ibrahim, Tafsir al-

Qami, Dar al-Kitab, Iran, Qom, 1363 AH. 

sh 

11. Al-Tabari, Muhammad Bin Jarir, Jame' 

Al-Bayan An Tawil Ai Al-Qur'an (Tafsir 

Al-Tabari), Dar Al-Marafa, Beirut, 1412 

AH. Q. 
12. Ibn Abi Hatim, Abdul Rahman Ibn 

Muhammad, Tafsir al-Qur'an, Al-Azeem 

(Ibn Abi Hatim) 327 AH. Q. Nizar Mustafa 

Al-Baz Library, Riyadh, 1419 AH. Q 

13. Tabarsi Fazl bin Hasan, Majma al-

Bayan Uloom al-Qur'an, Nasser Khosro 

Publications, Tehran 1372, vol. 9, p. 154. 
14. Abul Fattuh Razi, Hossein bin Ali, Ruz 

al-Jinnan and Ruh al-Jinnan in Tafsir al-

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 8

https://islamiclifej.com/article-1-1377-fa.html


 همکاران  و طهماسبی زهرا 516

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

Qur'an, Astan Quds Razavi, Mashhad, 

1408. 
15. Behbodhi, Mohammad Baqir, Quran 

Education, Publishing House, Tehran, 2010. 
16. Behbodhi, Mohammad Baq, Nash 

Alam, Tehran, 2015 

17. Marfat, Mohammad Hadi, Talkhis al-

Tamhid, Qom, Al-Nashr al-Islami Institute, 

second edition, 1416 AH 

18. Shakir, Mohammad Kazem, Methods 

of Qur'an Interpretation, Islamic 

Propaganda Office Publications, Qom, first 

edition, 1376. 
19. Ayazi, Seyyed Mohammad Ali, Tafsir 

of the Holy Qur'an taken from Imam 

Khomeini's works, under the supervision of 

Ayatollah Marfat, Imam Khomeini 

Publishing Institute, 1384. 
20. Alousi, Mahmoud bin Abdullah, Ruh 

al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azeem and 

Al-Saba al-Mathani, Dar al-Kutub Al-

Elamiya, Beirut, 1415 AH. Q. 
21. Makarem Shirazi, Nasser, Tafsir al-

Nashon, 28 volumes, Islamic Books - Iran - 

Tehran, 10th edition, 1371 AH. Sh. 
22. Hosseini Tehrani, Mohammad 

Hossein, eschatology, Hekmat Publishing 

House, Mashhad, 
23. Motahari, Morteza, collection of 

works, Sadra, Tehran, 1378; Javadi Amoli, 

Abdullah, Thematic Tafsir of the Qur'an, 

Isra Publishing Center, Qom, 1378 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://islamiclifej.com/article-1-1377-fa.html
http://www.tcpdf.org

