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چکیده
نفخ صور يكی از »اشراط الساعة« است كه مفسران در زمينه چيستی و تعداد آن اختالف نظر دارند. از اين 
رو، نوشتار حاضر در صدد است با ادله نقلی به روش توصيفی ـ تحليلی ديدگاه برگزيده را مشخص نمايد. 
نتيجه آنكه استشهاد به ادله قرآنی و »اصالة الحقيقة«، ما را به اين امر رهنمون می كند كه الفاظ براي ارواح و 
اهداف معاني وضع شده اند و نفخ صور فعل وجودی احيا و اماته است. تعداد نفخات صور طبق نِص آيات، 
روايات و دليل عقلی، سه نفخه است. فاعل مستقيم آن خداوند متعال است و گاهی غيرمستقيم به اسرافيل يا 

مأموران اسرافيل، اسناد داده  شده است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 52/ پاییز و زمستان 1398

صص 64-77 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
بر طبق آيات قرآن، پيش از برپايی روز قيامت، حوادث 
و رويدادهايی اتفاق می افتد كه يكی از اين رويدادها، 
تبيين  به  قرآن  از  متعددی  آيات  است.  صور«  »نفخ 
به  نيز  تفسيری  روايات  پرداخته اند.  صور  نفخ  مسئله 
تناسب آيات، چيستی و چگونگی اين رويداد را شرح 
می دهند، اما اين مسئله در بين مفسران معركه آرا شده 
و آنها نظريات متعددی در زمينه چيستی و چگونگی و 
تعداد نفخ صور ارائه كرده اند. از اين رو، مقاله پيش رو 
قصد دارد با محور قرار دادن آيه 68 سوره زمر، به اين 
سؤال پاسخ دهد كه نفخ صور چيست و چه تعداد است 
و توسط چه كسی انجام می شود؟ تا با تبيين و تحليل 
دقيق آرای موجود و نقد و بررسی آنها، ديدگاه مختار 

خود را تبيين نمايد.
اين مسئله  به  به صورت عام  نگاشته ها،  از  برخی  در 
انجام،  تا  آغاز  از  انسان  مانند:  است،  شده  پرداخته 
نوشته سيد محمدحسين طباطبايی، آيات معادشناسی 
قرآن با تأكيد بر آرای عالمه طباطبايی، نوشته مسعود 
تاج آبادی، »نگاهی به رخدادهای آخرالزمان از منظر 
قرآن«، نوشته علی نصيری، »نامهای قيامت در قرآن 
حسينی  طيب  محمود  نوشته  آنها«،  نام گذاری  سر  و 
كريمی.  مرزبان  نوشته  قرآن«،  در  قيامت  »اوصاف  و 
به طور  بحث،  مورد  مقاله  ها، موضوع  از  برخی  در  اما 

مستقل مورد بررسی قرار گرفته است كه عبارتند از:
1. »جايگاه زمانی نفخ صور در قرآن؛ كاوشی جهت 
دستيابی به تصوير قرآنی از مقاطع آينده«، نوشته فرهاد 
احمدی آشتيانی و همكاران كه در سال 1397ش در 
به چاپ  قرآن، شماره 13،  تفسير و زبان  پژوهشنامه 
نفخه ها  تعداد  بر  نويسنده  مقاله،  اين  در  است.  رسيده 
هركدام  در  و  شده  متمركز  نفخه  از  شدگان  استثنا  و 
بحث می كند. عدم  را  تفسيری  قول  دو  موارد،  اين  از 
دسته بندی جامع از ديدگاههای تفسيری موجود و عدم 
از  فريقين،  مفسران  منظر  از  صور  نفخه  معنای  تبيين 

كاستيهای اين مقاله است.

جعفر  نوشته  نوين«،  حيات  مقدمه  يا  صور  »نفخ   .2
از  درسهايی  مجله  در  در سال 1369ش  كه  سبحانی 
مكتب اسالم، شماره 6، به چاپ رسيده است. نويسنده 
پاراگراف  نفخه ها در يك  تعداد  به بحث  به طور گذرا 
پرداخته است و سپس به استثنا شدگان از نفخه اشاره 

می كند.
3. »تفسير نفخ صور با تأكيد بر آيه 68 سوره مباركه 
سال  در  كه  منصوری  محمدهادی  نوشته  زمر«، 
 ،11 شماره  تفسيری،  مطالعات  مجله  در  1391ش 
نظرات  به  مقاله  اين  در  نويسنده  است.  شده  چاپ 
آثار عالمه  ديگر  به  الميزان،  و جز  نپرداخته  مختلف 

مراجعه نداشته است.
همان طور كه مالحظه شد، دو مقاله اول به صورت گذرا 
به موضوع پرداخته اند، اما مقاله سوم با تفصيل بيشتر 
موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. بنابراين نوآوری 
افزودن نظرات  به مقاله فوق، يكی  اين نوشتار نسبت 
مختلف در اين زمينه است و ديگری نگاه همه جانبه 
راه  ارائه  و  ايشان  مختلف  آثار  در  عالمه  ديدگاه  به 
جمع بين اقوال مختلف ايشان است، تا ديدگاه عالمه به 
صورت صحيح ارائه شود. همچنين در اين نوشتار به 

نقد برخی از آرای مقاله فوق پرداخته می شود.

ماهیت نفخ صور
برای روشن شدن اين مسئله كه آيا مفسران در تبيين 
حقيقت نفخه صور، به معنای لغوی آن اكتفا كرده اند يا 
خير؟ الزم است ابتدا معنای لغوی اين واژگان بررسی 

شود.
1( دیدگاه لغویان

معانی  برای واژه های »نفخه« و »صور«،  لغويان  اكثر 
اشاره  آنها  به  ذيل  در  كه  كرده اند  ذكر  هم  به  شبيه 

می شود:
الف( واژه »نفخ«

از نظر برخی، ريشه واژه نفخ، بر علو و برتری داللت 
علی  يدل  اصل صحيح  الخاء:  و  الفاء  و  »النون  دارد: 
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ماده  اين  در  واحد  اصل  برخی  اما  علو«.1  و  انتفاخ 
را دميدن باد »ريح«، يا نظير آن می دانند. از نظر اين 
گروه، نفخ دو قسم است: يكی نفخ مادی مانند دميدن 
البته  در آتش و ديگری نفخ معنوی مانند نفخ روح.2 
اكثر لغويان واژه »نََفَخ« را »دميدن« معنا می كنند.3 كلمه 
آمده  ماليم«  خفيف  »رايحه  معنای  به  نيز  »النفخة« 
است.4 در قرآن، اين ماده در 18 آيه5 به كار رفته كه از 
اين تعداد، 10 آيه، به رويداد نفخ صور پرداخته است.

ب( واژه »صور«
در مورد واژه »صور« در بين لغويان دو ديدگاه كلی 
وجود دارد: برخی اين واژه را كلمه مفرد و به معنای 
براساس  صور  نفخ  صورت،  اين  در  دانسته اند،  شاخ 
ديگر  برخی  است.6  شاخ  در  دميدن  ظاهری،  معنای 
اين  براساس  دانسته اند.7  صورت  جمع  را  كلمه  اين 
قول، نفخ صور دميدن روح در بدنهای خاكی و مادی 
است. در رد قول دوم می گويند: اينكه »ُصور« را جمع 
صورت بدانيم، خطای فاحشی است؛ زيرا جمع صورت 
»ُصَور« است، اگر بخواهد در آيه، جمع صورت باشد، 

بايد به فتح واو قرائت گردد.8
كه  رفته  كار  به  قرآن  آيات  در  مرتبه   10 واژه  اين 
از  است.9  صور  نفخ  رويداد  تبيين  آنها،  همه  موضوع 
حادثه،  اين  مورد  در  قرآن  تعبير  بيشترين  كه  آنجا 

1. ر.ك: معجم مقاييس اللغة، ج5، ص458. 
2. ر.ك: التحقيق، ج12، ص187.

3. ر.ك: القاموس المحيط، ج4، ص277؛ جمهرة اللغة، ج1، ص617؛ 
المحيط فی اللغــة، ج4، ص359؛ المفردات، ص816؛ مجمع البحرين، 

ج2، ص445.
4. ر.ك: المحكم و المحيط األعظم، ج5، ص218.

5. آل عمــران، 49؛ مائده، 110؛ انعام، 73؛ حجر، 29؛ كهف، 96و99؛ 
طه، 102؛ انبياء، 91؛ مؤمنون، 101؛ نمل، 87؛ ســجده، 9؛ يس، 51؛ 

ص، 72؛ زمر، 68؛ ق، 20؛ تحريم، 12؛ حاقه، 13؛ نبأ، 18.
6. ر.ك: جمهــرة اللغة، ج2، ص725؛ الصحاح، ج2، ص716؛ المحيط 

فی اللغة، ج8، ص180.
7. ر.ك: مجمع البحرين، ج3، ص368؛ ج2، ص445.

ج4،  العــرب،  لســان  ص160؛  ج12،  اللغــة،  تهذيــب  ر.ك:   .8
صص475و476.

9. ر.ك: انعام، 73؛ كهف، 99؛ طه، 102؛ مؤمنون، 101؛ نمل، 87؛ يس، 
51؛ زمر، 68؛ ق، 20؛ حاقه، 13؛ نبأ، 18.

»نفخ صور« است، شايد بتوان گفت: استفاده از چنين 
خداوند  برای  كار  اين  سهولت  ميزان  بيانگر  تعبيری، 
البته اينكه حقيقت »نفخ صور« چيست؟  متعال است. 
در بين مفسران اختالف وجود دارد كه در ادامه به آن 

پرداخته می شود.
ج( واژگان جایگزین این واژه در آیات دیگر

از آنجا كه خداوند متعال از اين رويداد با تعابير ديگری 
نيز ياد كرده، شايسته است آن واژگان نيز مورد بررسی 
خداوند  كه  شود  روشن  خواننده  برای  تا  گيرند،  قرار 
تبيين  در  واژگان مختلف، سعی  كارگيری  به  با  متعال 

زوايای مختلف ماهيت نفخه صور داشته است.
1. »زجرة«: خداوند متعال در آيات قرآن از نفخه صور 
ِهَي  ياد می كند: »َفِإنَّما  تعبير »زجرة«  با  در دو مورد 
َزْجَرٌة واِحَدٌة«؛10 »تنها يك صيحه عظيم واقع می شود، 
می كنند«.  نگاه  و(  برمی خيزند  قبرها  )از  همه  ناگهان 
»نفخ  معنای  به  را  واحدة«  »زجرة  مفسران  از  برخی 
صور« می دانند،11 اما برخی آن را صيحه يا نفخه دوم 
معنا می كنند.12 به نظر می رسد، تعبير به »نفخه دوم« به 
دليل سياق آيات است كه در آنها سخن از بعث برای 
حسابرسی روز قيامت است. لغويان در معنای اين كلمه 
می گويند: »الزاء و الجيم و الراء اصل صحيح يدل علی 
اإلنتهار«؛13 »اصل صحيح در اين ريشه دال بر فرياد يا 
تشر زدن همراه با خشونت است«. برخی بر اين باورند 
كه اين واژه گاهی در مطلق »طرد« و گاهی در »راندن 
با فرياد يا بانگ« به كار می رود.14 البته اين كلمه در 
آيه از نظر برخی از باب مجاز استعمال شده است،15 
بنابراين زجرة برگردانيدن از چيزی است با ترسانيدن، 
مثل آنكه ايشان منع شدند، از حالی كه هستند. الزم 

10. صافات، 19؛ نازعات، 13.
11. جامع البيان، ج23، ص30؛ تفسير مقاتل بن سليمان، ج3، ص604.
12. ر.ك: التفسير الكبير، ج5، ص300؛ النكت و العيون، ج5، ص42؛ 
مصباح المتهجــد، ج8، ص488؛ روض الجنان و روح الجنان، ج16، 

ص73.
13. معجم مقاييس اللغة، ج3، ص47.

14. المفردات، ص378.
15. الكشاف، ج4، ص267.
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به يادآوری است كه به »نفخه صور«، »زجرة« اطالق 
شده تا دال بر سرعت، شدت و ترس از اين رويداد 

باشد.16
الناقور«: در قرآن كريم از رويداد نفخه  2. »نقر فی 
شده  تعبير  الناقور«  فی  »نقر  به  مورد  يك  در  صور 
در  كه  »هنگامی  ...«؛17  النَّاُقور  ِفي   نُِقَر  »َفِإذا  است: 
صور  همانند  را  ناقور  لغويان  شود«.  دميده  صور 
می شود.18  ساخته  شيپور  آن  از  كه  می دانند  شاخی 
همچنين ناقور بوقی است كه به وسيله آن به لشكر ندا 
و فرمان آماده باش داده می شود.19 برخی از مفسران 
اختالف در اسمای رويداد نفخ صور را دال بر اختالف 
البته در  در اوصاف و حاالت اين حادثه می دانند.20 
ظهور  آيه،  اين  مصاديق  از  يكی  روايات  از  برخی 
حضرت حجت)عج( است، به عنوان نمونه در روايت 
عن  سئل  إنّه  قال:  عبداهلل)ع(  أبي  »عن  است:  آمده 
قول اهلل عزوجل: »َفِإذا نُِقَر ِفي النَّاُقوِر« قال: إّن منّا 
إماما يكون مستترا فإذا أراد اهلل إظهار أمره نكت في 
قلبه نكتة فنهض  و قام بأمر اهلل عزوجل«؛21 »از امام 
صادق)ع( نقل شده است كه از آن حضرت در مورد 
آيه »َفِإذا نُِقَر ِفي النَّاُقوِر« سؤال شد. فرمود: همانا از 
ما خاندان، امامی هست كه مخفی خواهد شد و چون 
خداوند اراده كند كه امر او را ظاهر گرداند، در دلش 

نكته ای می افكند كه به فرمان خدا به پا می خيزد«.
آيه  يس،  سوره   53 و   49 آيات  در  »الصيحة«:   .3
با  حادثه  اين  از  ق،  سوره   42 آيه  و  ص  15سوره 
تعبير صيحة ياد شده است. البته در ذيل آيه 41 سوره 
رجعت  به  ناظر  را  آيه  كه  دارد  وجود  رواياتی  ق، 
می دانند.22 از نظر لغويان ريشه كلمه به معنای صدای 

16. تأويالت أهل السنة، ج8، ص554.
17. مدثر، 8.

18. كتاب العيــن، ج5، ص145؛ معجم مقاييس اللغة، ج5، ص469؛ 
الصحاح، ج2، ص832.

19. ر.ك: تفسير التحرير و التنوير، ج29، ص279.
20. تفسير موضوعی قرآن كريم: معاد در قرآن، ج4، ص474.

21. الكافي، ج1، ص343. 
22. تفسير القمی، ج2، ص327؛ تفسير نور الثقلين، ج5، ص118.

بلند است،23 اما خود كلمه را عذاب معنا كرده اند.24 
و  می داند  نفخه صور  همان  را  راغب »صيحة«  البته 

می گويد: اصلش از شكستن صدا است.25
4. »الصاخة«: در ذيل سوره عبس از اين رويداد با 
ُة«؛26  اخَّ الصَّ َجاَءِت  »َفِإَذا  می شود:  ياد  صاخة  عنوان 
مفسران  بيايد«.  مهيب  صدای  آن  كه  هنگامی  »پس 
معتقدند مراد از صاخة در آيه، نفخ صور دوم است.27 
از نظر لغويان اين كلمه به معنای »صدا و بانگ شديد 
است«  نطق  دارای  و  درآمده  صدا  به  كه  چيزی  از 

مي باشد.28
5. »يناد المناد«: خداوند متعال در سوره ق می فرمايد: 
»َواْسَتِمْع َیْوَم ُیَناِد الُْمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقِریٍب. َیْوَم َیْسَمُعوَن 
ْیَحَة بِالَْحقِّ َذلَِک َیْوُم الُْخُروِج« ؛29 »و گوش فرا ده  الصَّ
و منتظر روزی باش كه منادی از مكانی نزديك ندا 
می دهد. روزی كه همگان صيحه رستاخيز را به حق 
است!«.  قبرها(  )از  خروج  روز  روز،  آن  می شنوند؛ 
در اين آيه از نفخه صور به ندا تعبير می شود؛ يعنی 
ندا دهنده ای ندا می دهد. مفسران مراد از آن را نفخه 
صور دوم می دانند.30 از نظر برخی تعبير به ندا، دال بر 
ناگهانی بودن و غيراختياری بودن رويداد نفخه صور 

است.31
سوره  در  متعال  خداوند  »الرادفة«:  و  »الراجفة«   .6
َتْتَبُعَها  اِجَفُة.  الرَّ َتْرُجُف  »َیْوَم  می فرمايد:  نازعات 

23. معجم مقاييس اللغة، ج3، ص324.
24. كتاب العين، ج3، ص270؛ تهذيب اللغة، ج5، ص108؛ الصحاح، 

ج1، ص385.
25. المفردات، ص496.

26. عبس، 33.
27. تفسير التحرير و التنوير، ج30، ص119؛ الميزان، ج20، ص210؛ 

األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل، ج19، ص435.
28. المفردات، ص476؛ المحيط فی اللغة، ج4، ص380.

29. ق، 41و42.
30. ر.ك: الميزان، ج18، ص361؛ مجمع البيان، ج9، ص226؛ جامع 
البيان، ج26، ص114؛ الكشاف، ج4، ص392؛ الكشف و البيان، ج9، 

ص107.
31. لطائف اإلشارات، ج3، ص458. البته در برخی از روايات نيز اين 

آيه دال بر رجعت است )ر.ك: تفسير القمی، ج2، ص114(.
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اِدَفُة«؛32 »آن روز كه زلزله های وحشتناك همه چيز  الرَّ
دومين  حادثه  آن،  دنبال  به  و  درمی آورد.  لرزه  به  را 
مفسران  نظر  از  می دهد«.  رخ  محشر[  عظيم  ]صيحه 
است.33  دوم  و  اول  صور  نفخ  همان  رادفه  و  راجفه 
كه  شديدی  حركت  و  زلزله  را  آن  معنای  نيز  لغويان 
برخی  اما  كرده اند.34  ذكر  باشد،  اضطراب  با  همراه 
اول و دوم را  نفخه صور  يعنی  معنای مفسران؛  همان 
ذكر می كنند.35 از آنچه مطرح شد، به دست می آيد كه 
خداوند متعال با به  كارگيری كلمات مختلف درباره اين 
رويداد، خواسته به مخاطب اوصاف و حاالت مختلف 
اين رويداد را متذكر شود. از اين رو، با توجه به معنای 
لغوی اين واژگان، نفخه صور بانگ يا صدای ناگهانی 
ايجاد  اضطراب  كه  است  خشونت  و  شدت  با  همراه 
می كند. همچنين درباره اينكه چرا در برخی از روايات، 
المناد« و »الصيحة« را بر »روز  عناوينی مانند »يناد 
ظهور« و »رجعت« حمل كرده اند، بايد گفت: اين گونه 
روايات از باب بيان مصداق هستند؛ زيرا روز ظهور و 

رجعت مصداق بارز حشر می باشند.
2( دیدگاه مفسران

در زمينه حقيقت »نفخ صور«، برخی از مفسران بر اين 
باورند كه قرآن در آيات مرتبط با رويداد نفخ صور، 
و  »صيحه«  »صور«،  يعنی  غيبی؛  مطلب  سه  از  تنها 
»نفخ« سخن گفته است، اما اينكه واقعيت آنها چيست، 
روشن  می كنيم،  زندگی  مادی  جهان  در  كه  ما  برای 
ايمان  ديگر  غيبی  مفاهيم  مانند  آنها  به  بايد  و  نيست 
بياوريم.36 البته اين نظريه چندان قابل پذيرش نيست؛ 
زيرا با توجه به رواياتی كه در اين زمينه وارد شده، به 

نظر می رسد كه چيستی نفخه قابل درك باشد.
صور  نفخ  ماهيت  تبيين  صدد  در  ديگر  گروهی 

32. نازعات، 6و7.
33. أنوار التنزيل، ج5، ص283؛ مفاتيح الغيب، ج31، ص34؛ التبيان، 

ج10، ص253؛ الميزان، ج20، ص184.
34. تهذيب اللغة، ج11، ص31؛ لسان العرب، ج9، ص113.

35. مجمع البحرين، ج5، ص62؛ القاموس المحيط، ج3، ص192.
36. ر.ك: منشــور جاويد قــرآن، ج5، ص393؛ »نفخ صور يا مقدمه 

حيات نوين«، صص17-6.

اقوال  صور  نفخ  چيستی  در  مفسران  اين  برآمده اند. 
اقوال در دو  اين  مختلفی مطرح  كرده اند كه اختالف 
چيز است: يكی چيستی واژه صور و ديگری حقيقی 
يا كنايی و استعاری بودن اين تعبير. البته اختالف در 
حقيقی يا استعاری و كنايی بودن اين تعبير، ريشه در 

مبنای زبان شناختی مفسران دارد.
الف( دیدگاه ظاهرگرایانه

استناد  مفسران  اكثر  به  را  آن  فخررازی  كه  نظريه ای 
اين  و  است  مفرد  كلمه »صور«  كه  است  آن  می دهد، 
واژه بر مصداق مادی حمل و تفسير می شود. اين گروه 
به  لغت  در  صور  چون  كه  باورند  اين  بر  مفسران  از 
معنای شيپور است؛ يعنی همان شاخ حيوانی كه يك 
از  و  می دمند  آن  در  و  كرده اند  سوراخ  را  آن  طرف 
آن صدايی بيرون می آيد، پس صور يعنی شيپوری كه 
دليلی  معتقدند  گروه  اين  می كند.  ايجاد  شديد  صدای 
برای انصراف از معنای ظاهری كلمه نداريم.37 همچنين 
به رواياتی استناد می كنند.38 از اين رو، چون اين صدا 
دارای  شيپور  اين  برسد،  جهانيان  همه  گوش  به  بايد 
دهانه ای با قطر بسيار بزرگ است.39 برخی ديگر نيز با 
اينكه قول ديگری را در اين زمينه مطرح می كنند، اما 
همين قول را واضح تر می دانند، به اين دليل كه ظاهر 

آيه و روايات اين قول را تأييد می كنند.40
اين گروه بدون اينكه دليلی بر اين مطلب اقامه كنند، 
وضع  محسوس  و  مادی  مصاديق  برای  الفاظ  قائلند 
شده اند، از اين رو، الفاظ را بايد بر مصاديق عرفی آن 
حمل كنيم، مگر اينكه محال پيش آيد. در نتيجه، شيپور 
را حمل بر معنای مادی آن می كنند. به همين خاطر از 
نظر اين گروه، عالم آخرت و مالئكه موجودات مادی 

هستند. بنابراين چنين ديدگاهی قابل پذيرش نيست.
ب( دیدگاه باطن گرایانه

حقيقت  كه  است  مفسرانی  نظرات  شامل  ديدگاه  اين 

37. ر.ك: مفاتيح الغيب، ج24، ص574.
38. الدر المنثور، ج5، ص329.

39. ر.ك: الجامع ألحكام القرآن، ج13، ص240.
40. ر.ك: المحرر الوجيز، ج3، ص544.
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معنای ظاهری  اول،  برخالف گروه  را  »نفخه صور« 
نمی دانند. اين گروه خود به چند دسته تقسيم می شوند:

1. بازگشت روح به بدن
از نظر قتاده،  واژه صور در آيه جمع صورت و مراد 
از صورت جسد و بدن انسان است، در نتيجه، دميدن 
به  است.  بدن  به  بازگرداندن روح  معنای  به  بدن،  به 
عبارت ديگر، خداوند متعال بازگشت روح به بدن را 

به نفخ صور تشبيه كرده است.41
تأمل است.  قابل  نكته  تفسير چند  اين  بازخوانی  در 
اواًل؛ اگر مراد از صور، صورتها باشد، با ضمير مؤنث 
»ُثمَّ  است:  آمده  آيه  در  كه  حالی  در  دارد،  تناسب 
نُِفَخ ِفیِه ُأْخَری«.42 ثانيًا؛ روايات، بيشتر ديدگاه اول؛ 
يعنی مفرد بودن صور را تقويت می كنند. از اين رو، 
الزمه پذيرش ديدگاه دوم، كنار گذاشتن اين دسته از 
معنای  به  صور  اگر  ثالثًا؛  است.43  صحيحه  نصوص 
البته در  اماته نمی شود.44  نفخه  باشد، شامل  صورتها 
پاسخ به اشكال سوم شايد بتوان به استعمال عرب در 
مورد خاموش كردن آتش؛ يعنی اصطالح »النفخ فی 
اين اصطالح،  با كمك  النار« تمسك كرد45 و گفت: 
اگر  رابعًا؛  اماته هم می شود.  نفخه  نفخه صور شامل 
مراد آيه نفخ روح در بدن باشد، به تحقيق نظير آيات 
ْیُتُه َونََفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحي«46 و »َفَنَفْخَنا ِفیَها  »َفِإَذا َسوَّ
ِمْن ُروِحَنا«،47 بايد معلوم ذكر می شد، در حالی كه در 

رويداد نفخ آن را به غير خودش اسناد داده است.48
2. میراندن و زنده كردن موجودات به نحوه تمثیل 

یا استعاره
تفسير ديگری كه برخی از مفسران از آن ياد می كنند، 
مي باشد؛  تمثيل  نوعی  صور  نفخ  اصل  كه  است  اين 

41. ر.ك: مفاتيح الغيب، ج24، ص574؛ مجمع البيان، ج8، ص792.

42. »تفسير نفخ صور با تأكيد بر آيه 68 سوره مباركه زمر«، ص90.
43. ر.ك: بحار األنوار، ج6، ص336.

44. »تفسير نفخ صور با تأكيد بر آيه 68 سوره مباركه زمر«، ص90.
45. ر.ك: كتاب العين، ج4، ص277؛ جمهرة اللغة، ج1، ص617.

46. حجر، 29.
47. انبياء، 91.

48. ر.ك: مفاتيح الغيب، ج13، ص29.

يعنی چون در جنگها زمانی كه می خواهند سربازان 
و  می زنند  را  حركت  شيپور  درآورند،  حركت  به  را 
كنند،  اعالن  را  جنگ  پايان  می خواهند  كه  هنگامی 
شيپور اتمام يا باز ايستادن از جنگ را می زنند، قرآن 
نيز برای ميراندن و احيا كردن موجودات، از اين تعبير 
استفاده كرده است. گويا قرآن در صدد است بگويد 
همان طور كه سربازان با يك ندا برای جنگ به حركت 
درمی آيند و با يك ندا از حركت باز می ايستند، ما هم 

با يك ندا انسانها را می ميرانيم و زنده می كنيم.49
كه  می دهند  توضيح  ديدگاه  اين  به  قائالن  از  برخی 
دليل استعاری و كنايی بودن نفخ صور، اين است كه 
الفاظ برای زندگی محدود دنيا وضع شده و عاجزتر 
از آن هستند كه بتوانند حقايق مربوط به جهان ماوراء 
را  ديگر  جهان  آغاز  و  جهان  اين  پايان  يا  طبيعت 
الفاظ  از  بايد  دليل  همين  به  كنند،  بيان  دقيق  به طور 
و  وسيع  معانی  موجود،  قراين  به  توجه  با  معمولی 

گسترده ای را استفاده نمود.50
مالصدرا يكی از قائالن به اين نظريه، با تكيه بر آيه 
29 سوره يس می گويد: نفخ صور استعاره لطيفی از 
روح انسانی است؛ به اين معنا كه روح انسان به آتشی 
مشتعل از فتيله ای تشبيه شده است، از اين رو، اهالك 
نفوس به خاموش كردن آتش مشتعل با دميدن دمی 
داشته  همراه  به  صدايی  بسا  چه  كه  انسان  دهان  از 
باشد، تشبيه شده، و زنده كردن نفوس به روشن كردن 

آتش.51
اشكال اين تفسير، اين است كه در آن، ماهيت ميراندن 
و احيا كردن به طور مشخص تبيين نگرديده و همچنين 
راهی برای اثبات اين مطلب از آيات ارائه نشده است. 
بنابراين، واژه را بر معنای مجازی حمل كرده اند، در 
حالی كه تا امكان حمل واژه بر معنای حقيقی باشد، 

بايد آن را بر معنای حقيقی حمل نمود.
49. ر.ك: مفاتيح الغيــب، ج24، ص574؛ الميزان، ج19، ص397؛ 

األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل، ج15، صص148و149.
50. ر.ك: األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل، ج15، صص148و149.

51. ر.ك: تفسير القرآن الكريم، ج5، صص160-71.
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3. میراندن و زنده كردن موجودات به نحوه حقیقت
شايد بتوان نظريه برتر را در تبيين حقيقت نفخ صور، 
ديدگاه عالمه طباطبايی در كتابهای اإلنسان و العقيدة 
و الرسائل التوحيدية و تكمله شاگردش دانست؛ زيرا 
است.  روايات  و  قرآن  آيات  به  مستند  نظريه  اين 
عالمه طباطبايی معتقد بود كه قرآن از ميراندن و زنده 
كردن به نفخ صور تعبير كرده است. ايشان می گويد: 
در قرآن، آيه ای كه حقيقت اين نفخه را توضيح دهد، 
نداريم، اما شايد بتوان با استفاده از آيات، آن را تبيين 
نمود. خداوند متعال در مورد اين رويداد می فرمايد: 
»َواْسَتِمْع َیْوَم ُیناِد الُْمناِد ِمْن َمكاٍن َقِریٍب«.52 در اين 
آيه، به جای تعبير صيحه و نفخ صور، از ندا استفاده 
شده است كه می توان گفت: تفاوت ندا با صيحه در 
»بی معنا«  صيحه  ولی  »معنادار«،  ندا  كه  است  اين 
بعد  آيه  سياق  در  را  آيه  اين  اگر  سويی  از  است. 
بِالَْحقِّ  ْیَحَة  الصَّ َیْسَمُعوَن  »َیْوَم  می فرمايد:  كه  ببينيم 
ذلَِک َیْوُم الُْخُروجِ «،53 به دست می آيد كه اواًل؛ »يوم 
دوم  صيحه  مراد  كه  می شود  اين  بر  قرينه  الخروج« 
می شوند.  احضار  انسانها  از صيحه،  بعد  است؛ چون 
آنها صيحه  كه  می آيد  دست  به  »يسمعون«  از  ثانيًا؛ 
اين  از  است.  بودن  بر  فرع  شنيدن  و  می شنوند  را 
رو، می توان نتيجه گرفت كه آنها چون زنده هستند، 
آنها  اگر  كه  است  اين  سؤال  حال  بشوند.  می توانند 
است؟  همراه  احضار  با  صيحه  چگونه  هستند،  زنده  
با توجه به اينكه خداوند متعال خبر از »صعق« آنان 
داده، می فهميم كه حيات و وجود آنان، عين استماع 
و شنيدن صيحه است. بنابراين صيحه يا نفخه، چيزی 
زنده  و  می ميراند  را  آنان  كه  نيست  الهی  كلمه  جز 
َقضى   »َفِإذا  می فرمايد:  خود  خداوند  زيرا  می سازد؛ 
َفَیُكوُن؛54 »آن گاه كه قضای  ُكْن  لَُه  َیُقوُل  َفِإنَّما  َأْمراً 
گفت:  خواهد  آن  به  فقط  گيرد،  تعلق  امری  به  الهی 
باش، و آن خواهد شد«. نتيجه اينكه خداوند متعال 

52. ق، 41.

53. ق، 42.
54. غافر، 68.

در صدد القای اين نكته به مخاطب است كه »مردن« 
و »زنده كردن« هردو فعل وجودی، تكوينی و آنی 
خداوند هستند كه از آنان به نفخه و صيحه تعبير شده 

است.55
نفخ صور  می گويد:  زمينه  اين  در  نيز  عالمه  شاگرد 
عبارت است از دعوت يا »نداي ويژه« كه گاهي جهت 
ميراندن موجودات از آن بهره مي گيرند و گاهي با آن 
به موجودات فرمان بعث و نشور مي دهند. اين فرمان 
و ندا )نفخ صور(، به قدري بزرگ و گسترده است كه 
همه آسمانها و زمين را درمي نوردد.56 البته مؤيد اين 
تفسير، روايتی از پيامبر)ص( است كه در آن از معناي 
صور پرسيدند، حضرت فرمود: صور، شاخي از نور 
است كه اسرافيل در آن مي دمد.57 ميبدی در تفسيرش 
از روايات بيشتری با همين مضمون ياد كرده است.58 
است.  نور  از  شيپوری  بيان، صور  اين  با  رو  اين  از 
محسوس  و  ابتدايي  معاني  براي  الفاظ  اگر  بنابراين 
از  را  نهادن  بر آن  نام شيپور  بايد  باشند،  وضع شده 
الفاظ  بنابر مبناي صحيح كه  بدانيم، ولي  باب تشبيه 
براي ارواح و اهداف معاني وضع شده اند و هيچ كدام 
از مصاديق خاص در اعصار و امصار دخيل نيستند، 
نه  اطالق آن بر وسيله نوري از سنخ حقيقت است، 

مجاز مرسل با تشبيه.59
ديدگاه  در  قرآنی،  كلمات  تفسير  در  مبنايی  چنين 
 51 آيه  تفسير  در  او  است.  مشاهده  قابل  مالصدرا 
يا  استعاره  می شود  گفته  اينكه  می گويد:  يس  سوره 
عام  عرف  را  قرآن  زبان  ما  كه  است  زمانی  تشبيه، 
بدانيم، اما اگر زبان آن را عرف خاص بدانيم؛ يعنی 
قائل شويم كه الفاظ برای ارواح و اهداف معانی وضع 
شده اند، نه برای اشكال و هيئات آنها، اين الفاظ در 
اين رو، صور  از  به كار رفته اند.  معانی حقيقی خود 

55. ر.ك: اإلنسان و العقيدة، صص88و89.
56. ر.ك: تفسير موضوعی قرآن كريم: معاد در قرآن، ج4، ص294.

57. ر.ك: علم اليقين فی أصول الدين، ج2، ص1089.
58. ر.ك: كشف األسرار، ج3، صص398-396.

59. ر.ك: تفسير موضوعی قرآن كريم: معاد در قرآن، ج4، ص294.
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جوهری از جواهر عالم ملكوت باال است كه نام آن 
انسانی را  با آن نفوس  القدس است و خداوند  روح 
توسط  كه  را  ديدگاه  اين  عالمه  پس  می كند.60  احيا 
قرآنی،  ادله و شواهد  با  است،  مالصدرا مطرح شده 
مستند می نمايد. به نظر می رسد چون در اين ديدگاه، 
اين واژه بر معنای حقيقی خود حمل شده و همچنين 
به  نسبت  می باشد،  روايات  و  آيات  پشتوانه  دارای 
آرای ساير مفسران از اتقان باالتری برخوردار است.

نافخان صور
صور  نفخ  رويداد  از  سخن  هرجا  قرآن،  آيات  در 
عبارت  به  است.  شده  استفاده  مجهول  فعل  از  بوده، 
ديگر قرآن در اين مورد ساكت است. البته برخی بر 
اين باورند كه مجهول آوردن آن، به اين خاطر است 
بيان  نه  بوده،  نفخه  حدوث  بيان  خداوند  غرض  كه 
اينكه نافخ چه كسی است، از اين رو، از فعل مجهول 
استفاده كرده است.61 اما برخی از مفسران با استناد 
به روايات، در اين زمينه اقوالی را مطرح كرده اند كه 

می توان آنها را در چهار ديدگاه خالصه كرد:
1. اكثر مفسران با تكيه بر روايات، اسرافيل را نافخ 
كه  كرده اند  تصريح  برخی  همچنين  می دانند.62  صور 
اين قول مشهور بين مفسران است و بر آن اجماع شده 
است.63 2. با تعدد نفخه ها، تعداد مأموران نفخ صور 
هم متعدد است. 3. نفخه اول توسط اسرافيل و نفخه 
دوم توسط خداوند متعال انجام می شود.64 4. اسرافيل 
نفخ  مأمور  ديگر  فرشته ای  بلكه  نيست،  نفخ  مأمور 
به طوری كه جبرئيل سمت راست و  در صور است، 

60. ر.ك: تفسير القرآن الكريم، ج5، ص159.
61. ر.ك: تفسير التحرير و التنوير، ج18، ص102.

62. ر.ك: تفســير روح البيان، ج9، ص121؛ كشــف األسرار، ج6، 
ص185؛ التفسير الكبير، ج6، ص336؛ التبيان، ج8، ص124؛ النكت 
و العيون، ج4، ص230؛ البحر المحيط، ج7، ص382؛ تفســير اطيب 

البيان، ج9، ص26؛ تفسير التحرير و التنوير، ج18، ص102.
63. ر.ك: روح المعانــي، ج12، ص282، بنابر اين نظر، نافخ هردو 

نفخه يكی است )ر.ك: كشف األسرار، ج6، ص185(.
64. ر.ك: روح المعاني، ج12، ص282.

ميكائيل سمت چپ او قرار دارند، اين قول در تفسير 
كشف األسرار با عنوان قيل نقل شده است.65

همچنين در دعای ام داود كه در نيمه ماه رجب خوانده 
می شود، آمده است: »اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلی إِْسَرافِيَل َحاِمِل 
الَْوِجِل  أِلَْمِرَك  الُْمْنتَِظِر  وِر  الصُّ َصاِحِب  َو  َعْرِشَك 
الُْمْشِفِق ِمْن ِخيَفتَِك«.66 بر طبق اين دعا، نفخ كننده 
امام  از  روايتی  در  اما  است.  اسرافيل)ع(  حضرت 
سجاد)ع( نقل شده است كه نفخه دوم توسط خداوند 
فِي  نَْفَخًة  الَْجبَّاُر  فَيَْنُفُخ  »قَاَل:  می شود:  انجام  متعال 
يَلِي  َِّذي  ال َرفَْيِن  الطَّ أََحِد  ِمْن  ْوُت  الصَّ فَيَْخُرُج  وِر  الصُّ
إاِلَّ َحيَِي«.67  أََحٌد  َماَواِت  السَّ يَْبَقی فِي  فاََل  َماَواِت  السَّ
در حالی كه در صحيفه سجاديه حضرت نافخ نفخه 
إِْسَرافِيُل  »َو  می فرمايد:  و  می داند  اسرافيل  را  دوم 
َِّذي يَْنتَِظُر ِمْنَك اإْلِْذَن، َو  اِخُص ال وِر، الشَّ َصاِحُب الصُّ
الُْقبُور«؛68  َرَهائِِن  َصْرَعی  بِالنَّْفَخِة  فَيُنَبُِّه  اأْلَْمِر،  ُحُلوَل 
مأمور  كه  اسرافيل  بر(  فرست  درود  )پروردگارا  »و 
نفخه صور است و همواره منتظر فرارسيدن فرمان تو 
است، تا كسانی را كه به قعر قبرهای خود بيهوش و 

محبوس درافتاده اند، با نفخه صور هوشيار سازد«.
در بين اقوال، ديدگاه اول، سوم و چهارم قابل جمع 
هستند، به اين صورت كه رواياتی كه نافخ صور را 
پس  كه  است  اين  مرادشان  می دانند،  متعال  خداوند 
از ميراندن موجودات، خداوند ابتدا مأمور نفخ صور؛ 
يعنی اسرافيل را زنده می كند، سپس اسرافيل با فرمان 
زنده  را  ديگر  موجودات  صور،  در  دميدن  و  الهی 
تنها  كه  است  روايتی  برداشتی،  چنين  مؤيد  می كند. 
مجلسی در بحار األنوار با اين مضمون نقل می كند.69 
به عبارت ديگر فاعل نفخ صور يك بار به طور مستقيم 
به خدا نسبت داده شده و گاهی غيرمستقيم به اسرافيل 

65. كشف األسرار، ج6، ص175.
66. ر.ك: مصباح المتهجــد، ج2، ص808؛ اإلقبال، ج3، ص243؛ 

البلد األمين، ص181.
67. تفسير القمی، ج2، ص253؛ تفسير الصافی، ج4، ص330؛ تفسير 

نور الثقلين، ج4، ص502؛ تفسير كنز الدقائق، ج11، ص337.
68. صحيفه كامله سجاديه، دعای 3.

69. ر.ك: بحار األنوار، ج57، ص259.
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يا ملكی كه از مأموران اسرافيل است، اسناد داده شده 
اين  امام سجاد)ع( هم می تواند مؤيد  البته كالم  است. 

برداشت باشد.

تعداد نفخ صور
خداوند متعال در آيات قرآن، گاهی از دو نفخه، مانند 
سخن  نفخه  يك  از  تنها  گاهی  و  زمر  سوره   68 آيه 
می گويد كه مفسران با توجه به قرائن داخلی يا سياق 
آيه، نوع نفخه را مشخص می كنند. البته برخی از آيات 
تعابير  وجود  نمود.  حمل  نفخه  هردو  بر  می توان  را 
است  شده  باعث  صور  نفخ  رويداد  مورد  در  مختلف 
كه مفسران در مورد تعداد نفخه ها، ديدگاههای مختلفی 

داشته باشند.
1( دو نفخه

برخی از مفسران بر دو نفخه تصريح دارند؛ يعنی نفخه 
اماته و نفخه احيا.70 البته وجه اين نام گذاری به خاطر 
دارد.71  وجود  نفخه  دو  اين  در  كه  است  كاركردی 
را رأی  قول  اين  و  نفخه می باشد  دو  به  قائل  طبرانی 
اكثر مفسران می داند.72 صاحب تفسير البحر المحيط نيز 
می گويد: قول جمهور مفسران اين است كه نفخه »فزع« 
همان »صعقه« است، از اين رو، دو نفخه وجود دارد، نه 
سه نفخه.73 عالمه طباطبايی در الميزان از دو نفخه ای 
اثبات سه  می گويد:  و  می كند  دفاع  به صراحت  بودن 
نفخه ای و بيشتر از ظاهر آيات بعيد است.74 اما ايشان 
در كتاب ديگر خود نظر ديگری ارائه كرده كه در ادامه 
مطرح می شود. همچنين آيت اهلل جوادی آملی می گويد: 
سه نفخه نيست، بلكه دو نفخه است، منتها صيحه اول 
و  است  فزع آور  كه  ابتدايی  مرحله  يك  دارد:  اثر  دو 

70. ر.ك: لطائف اإلشــارات، ج3، ص292؛ تفسير التحرير و التنوير، 
ج7، ص104؛ إرشــاد العقل الســليم، ج7، ص263؛ تفسير التحرير و 
التنوير، ج24، ص132؛ تفسير المراغی، ج24، ص32؛ الجامع ألحكام 

القرآن، ج15، ص279.
71. مجمع البحرين، ج2، ص445.
72. التفسير الكبير، ج5، ص386.
73. البحر المحيط، ج7، ص221.

74. ر.ك: الميزان، ج17، ص293. 

يك مرحله پايانی يا ميانی كه صعقه آور است، سپس با 
نفخه دوم همه زنده می شوند.75 الزم به يادآوری است 
كه برخی تفاسير عرفانی از نفخه اماته با عنوان نفخه 
»انوار قهر الهی« و از نفخه احيا با عنوان »صعقه ظهور 

انوار جمال و جالل الهی« نام می برند.76
2( سه نفخه

گروه ديگر از مفسران با استناد به آيه 87 سوره نمل 
قيامت،  برپايی  هنگام  معتقدند  زمر،  سوره   68 آيه  و 
و  صعقه،  نفخه  فزع،  »نفخه  می شود:  محقق  نفخه  سه 
اين  مفسران  از  برخی  همچنين  بعث«.77  و  قيام  نفخه 
نظر را ديدگاه اكثر مفسران معرفی می كنند.78 گروهی 
باشد،  موت  معنای  به  صعقه  آيه  در  اگر  معتقدند  نيز 
فزع  نفخه  اينكه  اما در مورد  دارد.79  نفخه وجود  سه 
چه زمانی اتفاق می افتد، اختالف دارند. گروهی بر اين 
باورند كه صيحه فزع بعد از زنده شدن و حشر است، 
از اين رو، ابتدا نفخه موت )صعقه( و سپس نفخه احيا و 
نفخه فزع ايجاد می شود. برخی ديگر می گويند صيحه 
فزع قبل از مردن است، از اين رو، ابتدا نفخه فزع و 

سپس نفخه موت )صعقه( و نفخه احيا رخ می دهد.80
3( دو یا سه نفخه

هرچند عالمه طباطبايی در الميزان از دو نفخه ای بودن 
به صراحت دفاع می كند.81 اما در اثر ديگر خود از سه 
نفخه ای بودن حمايت می كند و به استدالل در اين باره 
می پردازد. از نظر عالمه سه نفخه وجود دارد: نفخه اول 
برچيده می شود و آيه 49 سوره  دنيا  با آن بساط  كه 
يس به آن اشاره دارد؛ زيرا بر طبق اين آيه، صيحه ای 
رخ می دهد، در حالی كه انسانهای روی زمين مشغول 
تجارت و مخاصمه هستند و صيحه آنها را فرامی گيرد. 

75. ر.ك: »تقريرات درس خارج تفســير«، تفسير سوره نمل، جلسه 
24، 1391/3/21ش.

76. ر.ك: تفسير عرائس البيان، ج3، ص224.
77. مختصر نهج البيان، ج4، ص342؛ تفسير السمرقندی، ج3، ص194.

78. كشف األسرار، ج8، ص436.
79. ر.ك: مفاتيح الغيب، ج27، ص476؛ زبدة التفاسير، ج5، ص129. 

80. ر.ك: روح المعاني، ج10، ص241.
81. ر.ك: الميزان، ج17، ص293.
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همچنين مؤيد ديگر عالمه آيات »َو ِمْن َورائِِهْم بَْرَزٌخ 
ِإلى  َیْوِم ُیْبَعُثوَن«82 و »قالُوا َربَّنا َأَمتََّنا اْثَنَتْیِن َو َأْحَیْیَتَنا 
اْثَنَتْیِن َفاْعَتَرْفنا بُِذنُوبِنا َفَهْل ِإلى  ُخُروٍج ِمْن َسِبیل «83 
است كه بر طبق اين دو آيه، حكم برزخ شامل حال 
زندگی  بساط  آن  با  كه  دوم  نفخه  می شود.84  همه 
نفخه سوم كه  برچيده می شود.  مثال  يا عالم  برزخی 

با آن قيامت برپا شده و مردم برانگيخته می شوند.85
آيات  به  برزخ،  بودن  همگانی  اثبات  برای  عالمه 
استشهاد می كند. وي می گويد: دو قضيه  نيز  ديگری 
در قرآن كريم داللت دارد بر اينكه برزخ برای همه 
است و به مجرد مردن، بدون فاصله مردم در آن عالم 

وارد برزخ می شوند:
اول؛ بر طبق سوره يس، حضرت عيسی)ع( دو پيامبر 
را براي تبليغ به شهر انطاكيه فرستاد. آن دو رفتند و 
تبليغ كردند و مردم آنها قبول نكردند. به همين خاطر 
دو  آن  به  كمك  برای  دوردست شهر  نقطه  از  مردی 
َیْسعى   َرُجٌل  الَْمِدیَنِة  َأْقَصا  ِمْن  جاَء  »َو  آمد:  رسول 
الُْمْرَسِلینَ «86 و مردم را پند داد و  اتَِّبُعوا  َقْوِم  قاَل یا 
ُكْم  بَِربِّ آَمْنُت  »ِإنِّي  گفت:  باألخره  و  نمود،  نصيحت 
اين حال، جماعت آن مرد خدا را  َفاْسَمُعوِن« ،87 در 
الَْجنََّة  اْدُخِل  »ِقیَل  می فرمايد:  قرآن  اينجا  در  كشتند، 
قاَل یا لَْیَت َقْوِمي َیْعَلُموَن. بِما َغَفَرلِي َربِّي َو َجَعَلِني 
ِمَن الُْمْكَرِمیَن«.88 بر طبق آيات به محض كشته شدن، 
به او گفته شد كه داخل در بهشت شود و او گفت: اي 
كاش ارحام و اقوام من می دانستند كه چگونه خدا مرا 

تحت رعايت، مغفرت و كرامت خود قرار داد.
دوم؛ در مورد اين نكته كه كفار و متمردان بالفاصله 
بعد از مرگ وارد دوزخ می شوند، خداوند در سوره 

82. مؤمنون، 100.
83. غافر، 11.

84. ر.ك: الرســائل التوحيدية، ص227؛ اإلنسان و العقيدة، ص89؛ 
انسان از آغاز تا انجام، ص99.

85. ر.ك: اإلنسان و العقيدة، ص99. 
86. يس، 20.
87. يس، 25.

88. يس، 26و27.

َفُأْدِخُلوا  ُأْغِرُقوا  َخِطیئاِتِهْم  ا  »ِممَّ می فرمايد:  نوح 
اثر معصيتها  بر طبق آيه، قوم نوح در  يعنی  نارا«؛89 
شدند،  غرق  و  هالك  كردند،  كه  فجوری  و  فسق  و 
آتش  در  داخل  فاصله  بدون  شدن  غرق  از  پس  و 
شدند، در اينجا می فرمايد: »َفُأْدِخُلوا نَاًرا«؛ يعنی بدون 
مهلت داخل در آتش شدند. همچنين از عمده روايات 
برای  برزخ  كه  به دست می آيد  و مشهوره  مستفيضه 
و  سعادت  اهل  از  اعم  مسلمانان  و  كفار  اقسام  همه 
شقاوت و متوسطان وجود دارد. روايات مخالف هم 
ظاهر  مخالف  چون  اما  است،  موجود  زمينه  اين  در 
كه  همان گونه  نيست،  اعتماد  قابل  است،  قرآن  آيات 
وجود  همه  برای  برزخ  كه  بود  قائل  نيز  مفيد  شيخ 

دارد.90
4( چهار یا پنج نفخه

آلوسی از مفسران اهل سنت در تفسير خود از قاضی 
طبق  بر  است  معتقد  ايشان  كه  كرده  نقل  عياض 
آيات قرآن و احاديث، بايد چهار نفخه وجود داشته 
می ميرند،  تمام خاليق  آن  با  كه  نفخه ای  اول؛  باشد: 
همان طور كه در حديث نقل شده كه در روز قيامت 
منادی ندا می دهد كه مالكيت امروز برای كيست؟ و 
ندايی بعد از آن شنيده می شود كه »ُكلُّ َشيْ ٍء هالٌِک 
برانگيخته  با آن همه  نفخه ای كه  َوْجَهُه«.91 دوم؛  ِإلَّ 
َفِإذا  وِر  الصُّ ِفي  نُِفَخ  »َو  آيه  كه  همان گونه  می شوند، 
َیْنِسُلونَ «92 بر آن داللت  ِهْم  َربِّ اْلَْجداِث ِإلى   ِمَن  ُهْم 
می كند. سوم؛ نفخه فزع يا صعقه كه آيات 68 زمر و 
87 نمل بر آن داللت دارند. چهارم؛ نفخه اِفاقه كه با 
آن موجودات از اين صعقه بيدار می شوند. آلوسی در 
ادامه مطرح می كند كه اگر كسی قائل به تفاوت بين 
نفخه فزع و صعقه باشد، بر طبق اين قول بايد معتقد 
به پنج نفخه باشد، ولی خود اذعان می كند كه برای آن 

89. نوح، 25.
90. ر.ك: الميزان، ج1، صص333و334؛ مهر تابان، صص355و356.

91. قصص، 88.
92. يس، 51.
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قائلی پيدا نكرده است.93
در بررسی اقوال، توجه به چند نكته ضروری است:

اول؛ با توجه به ظاهر آيات قرآن در مسئله تبيين نفخ 
صور؛ فزع، صعقه و قيام از آثار و تبعات نفخه است؛ 
به دليل اينكه در تبيين از »فاء« ترتب در »ففزع«،94 
»فصعق« و »َفِإذا ُهْم ِقیاٌم«95 استفاده نموده است. اما از 
ماواِت  وِر َفَصِعَق َمْن ِفي السَّ ظاهر آيه »َو نُِفَخ ِفي الصُّ
َو َمْن ِفي اْلَْرِض ِإلَّ َمْن شاَء اهلل ُثمَّ نُِفَخ ِفیِه ُأْخری  َفِإذا 
بار  دو  نفخه  اين  فهميد  می توان  َیْنُظُرون«،96  ِقیاٌم  ُهْم 

دميده می شود.
اگر  دارد؛  وجود  تعارض  عالمه  كالم  ظاهر  در  دوم؛ 
عالمه در جای جای الميزان97 اشاره نمی كرد كه وجود 
مراتب  را  عوالم  و  است  همگان ضروری  برای  برزخ 
كه  بگيريم  نتيجه  می توانستيم  نمی دانست،  وجودی 
از  بعد  الميزان  برگشته است؛ زيرا  از نظر خود  ايشان 
آن كتب تدوين شده است. اما وجود اين تصريحات، 
مانع از چنين برداشتی از كالم عالمه می شود، از اين 
است،  نفخه ای  دو  می گويد  الميزان  در  كه  زمانی  رو، 
يا به اين مطلب توجه نداشته، يا خواسته مخاطب را 
به  توجه  با  آنكه  نتيجه  كند.  واگذار  به وضوح مطلب 
نص آيه »َو ِمْن َورائِِهْم بَْرَزٌخ ِإلى  َیْوِم ُیْبَعُثوَن«؛98 همه 
انسانها بايد برزخ را تجربه كنند و پس از عبور از نشئه 
برزخ، وارد قيامت شوند. حال اگر با نفخه اول، تمام 
انسانهای ساكن دنيا و عالم برزخ در يك لحظه بميرند 
و با نفخه دوم وارد محشر شوند، انسانهای ساكن دنيا 
زندگی برزخی را تجربه نمی كنند. همچنين روايت امام 
وِر  الصُّ فِي  لَُه  »َو  فرمود:  كه  زمينه  اين  در  سجاد)ع( 
ثاََلُث نََفَخاٍت نَْفَخُة الَْفَزعِ  َو نَْفَخُة الَْمْوِت َو نَْفَخُة الْبَْعِث 
أَْن  إِْسَرافِيَل  َجلَّ  َو  َعزَّ  اهلل  أََمَر  نْيَا  الدُّ أَيَّاُم  أُْفنِيَْت  فَِإَذا 

93. ر.ك: روح المعاني، ج10، ص441.
94. نمل، 87.
95. زمر، 68.

96. همان.
97. ر.ك: الميزان، ج1، صص348-350؛ ج7، ص284؛ ج11، ص8؛ 

ج15، ص68.
98. مؤمنون، 100.

سه  اسرافيل)ع(  الَْفَزع...«؛99 »حضرت  نَْفَخَة  فِيِه  يَْنُفَخ 
مرتبه در صور می دمد: نفخه فزع، نفخه مرگ و نفخه 
زنده شدن. پس وقتی روزهای دنيا تمام شد، خداوند 
به اسرافيل می فرمايد كه در صور دميدن فزع را بدمد«، 
نفخه ای بودن است. پس قائل شدن  تأييد سه  بر  دال 
به دو نفخه با نص برخی آيات و روايات در تعارض 

است.
زمينه،  اين  در  ديدگاه صحيح  به  دستيابی  برای  سوم؛ 
بايد بررسی شود كه آيا برزخ يك انتظارگاه و توقفگاه 
كسانی  كه  است  مكانی  برزخ  كه  معنا  اين  به  است؛ 
بقيه  تا  می مانند،  منتظر  آنجا  در  می ميرند،  زودتر  كه 
به آنان ملحق شوند، يا اينكه عالم برزخ تصفيه گاه و 
به  برای رسيدن  آن  گذراندن  كه  است  مرتبه وجودی 
عالم آخرت الزامی است؛ يعنی كسی نمی تواند از عالم 
دنيا مستقيم وارد آخرت شود و بايد حتمًا اين مرحله 
از قرآن پژوهان  اينكه برخی  اين رو،  از  كند.  را طی 
معاصر بدون توجه به اين نكته، ديدگاه برگزيده خود 
اعالن می كنند،100 چندان واضح  بودن،  نفخه ای  دو  را 
نيست، مگر اينكه ايشان به توقفگاه بودن برزخ قائل 
باشند، در حالی كه با توجه به ادله متقنی كه از عالمه 
در متن مطرح شد، اعتقاد به تصفيه گاه بودن برزخ، از 

اتقان باالتری برخوردار است.

نتیجه گیری
نفخ صور عبارت است از دعوت يا »نداي ويژه« كه 
جهت ميراندن و بعث موجودات از آن بهره مي گيرند. بر 
طبق آيات قرآن، صيحه يا نفخه چيزی جز كلمه الهی 
بنابراين  زنده می سازد.  را می ميراند و  آنان  كه  نيست 
»مردن« و »زنده كردن« هردو فعل وجودی، تكوينی 
و آنی خداوند هستند كه از آنان تعبير به نفخه و صيحه 
بسامد تكرار »نفخ صور« در آيات  شده است. چون 
قرآن از واژگان ديگر بيشتر است، بيانگر ميزان سهولت 
مورد  در  است. همچنين  متعال  برای خداوند  كار  اين 

99. إرشاد القلوب، ج1، ص53.
100. »تفسير نفخ صور با تأكيد بر آيه 68 سوره مباركه زمر«، ص99.
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تعداد نفخه ها، به راحتی نمی توان اظهار نظر نمود؛ زيرا 
بايد بررسی شود كه به راستی آيا برزخ يك انتظارگاه 
و توقفگاه است، يا تصفيه گاه و مرتبه وجودی است 
الزامی  به عالم آخرت  برای رسيدن  كه گذراندن آن 
نشده  مشخص  قرآن  در  نفخ  فاعل  سويی  از  است. 

است، اما در روايات گاهی به طور مستقيم به خدا و 
گاهی غيرمستقيم به اسرافيل يا ملكی كه از مأموران 
اين  تمام  است.  شده  داده  نسبت  مي باشد،  اسرافيل 

اسنادها حقيقی بوده و در طول هم قرار دارند.

- قرآن كريم، ترجمه ناصر مكارم شيرازی، قم، دفتر 
مطالعات تاريخ و معارف اسالمی، 1373ش.

الكريم،  القرآن  مزايا  إلی  السليم  العقل  إرشاد   -
ابوالسعود محمد بن محمد عمادی، بيروت، دارإحياء 

التراث العربي، 1983م.
- إرشاد القلوب، حسن بن محمد ديلمی، قم، الشريف 

الرضی، 1412ق.
موسی  بن  علی  الحسنة،  باألعمال  اإلقبال   -

ابن طاووس، قم، دفتر تبليغات اسالمی، 1376ش.
مكارم  ناصر  المنزل،  اهلل  كتاب  تفسير  في  األمثل   -
ابي طالب)ع(،  بن  علي  امام  مدرسه  قم،  شيرازی، 

1421ق.
- انسان از آغاز تا انجام، سيد محمدحسين طباطبايی، 
ترجمه صادق الريجانی، قم، بوستان كتاب، 1391ش.
- اإلنسان و العقيدة، سيد محمدحسين طباطبايی، قم، 

باقيات، 1386ش.
عمر  بن  عبداهلل  التأويل،  أسرار  و  التنزيل  أنوار   -

بيضاوی، بيروت، دارإحياء التراث العربي، 1418ق.
مجلسی،  محمدتقی  بن  محمدباقر  األنوار،  بحار   -

بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1403ق.
- البحر المحيط فی التفسير، ابوحيان محمد بن يوسف 

اندلسی، بيروت، دارالفكر، 1420ق.
علی  بن  ابراهيم  الحصين،  الدرع  و  األمين  البلد   -
عاملی كفعمی، بيروت، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، 

1418ق.
ماتريدی،  محمد  بن  محمد  السنة،  أهل  تأويالت   -

بيروت، دارالكتب العلمية، 1426ق.
- التبيان في تفسير القرآن، محمد بن حسن طوسی، 

بيروت، دارإحياء التراث العربي، بی تا.
- التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، حسن مصطفوی، 

تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360ش.
سيد  القرآن،  تفسير  في  البيان  اطيب  تفسير   -

عبدالحسين طيب، تهران، اسالم، 1378ش.
محمد  بن  محمدطاهر  التنوير،  و  التحرير  تفسير   -
ابن عاشور، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، 1420ق.

بن  نصر  العلوم،  بحر  المسمی  السمرقندی  تفسير   -
محمد سمرقندی، بيروت، دارالفكر، 1416ق.

- تفسير الصافی، محمدمحسن بن شاه مرتضی فيض 
كاشانی، تهران، صدر، 1415ق.

- تفسير القرآن الكريم، محمد بن ابراهيم صدرالدين 
شيرازی، قم، بيدار، 1366ش.

- تفسير القمی، علی بن ابراهيم قمی، قم، دارالكتاب، 
1404ق.

اربد،  طبرانی،  احمد  بن  سليمان  الكبير،  التفسير   -
دارالكتاب الثقافي، 2008م.

بيروت،  مراغی،  مصطفی  احمد  المراغی،  تفسير   -
دارالفكر، بی تا.

- تفسير روح البيان، اسماعيل حقی بروسوی، بيروت، 
دارالفكر، بی تا.

روزبهان  القرآن،  حقائق  فی  البيان  عرائس  تفسير   -
العلمية،  بيروت، دارالكتب  بقلی شيرازی،  ابی نصر  بن 

2008م.

  کتابنامه
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بن  محمد  الغرائب،  بحر  و  الدقائق  كنز  تفسير   -
و  فرهنگ  وزارت  تهران،  مشهدي،  قمي  محمدرضا 

ارشاد اسالمی، 1368ش.
- تفسير مقاتل بن سليمان، مقاتل بن سليمان بلخی، 

بيروت، دارإحياء التراث العربي، 1423ق.
- تفسير موضوعی قرآن كريم: معاد در قرآن، عبداهلل 

جوادی آملی، قم، اسراء، 1388ش.
- »تفسير نفخ صور با تأكيد بر آيه 68 سوره مباركه 
زمر«، محمدهادی منصوری، مجله مطالعات تفسيری، 

شماره 11، 1391ش.
عروسی  جمعه  بن  عبدعلی  الثقلين،  نور  تفسير   -

حويزی، قم، اسماعيليان، 1415ق.
جوادی  عبداهلل  تفسير«،  خارج  درس  »تقريرات   -

www.esra.ir :آملی، در
بيروت،  ازهری،  احمد  بن  محمد  اللغة،  تهذيب   -

دارإحياء التراث العربی، 1421ق.
جرير  بن  محمد  القرآن،  تفسير  فی  البيان  جامع   -

طبری، بيروت، دارالمعرفة، 1412ق.
قرطبی،  احمد  بن  محمد  القرآن،  ألحكام  الجامع   -

تهران، ناصرخسرو، 1364ش.
بيروت،  ابن دريد،  حسن  بن  محمد  اللغة،  جمهرة   -

دارالعلم للماليين، 1988م.
بن  عبدالرحمن  بالمأثور،  التفسير  فی  المنثور  الدر   -
نجفی،  مرعشی  آية اهلل  كتابخانه  قم،  سيوطی،  ابی بكر 

1404ق.
طباطبايی،  محمدحسين  سيد  التوحيدية،  الرسائل   -

بيروت، مؤسسة النعمان، 1999م.
السبع  و  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح   -
بيروت، دارالكتب  آلوسی،  بن عبداهلل  المثاني، محمود 

العلمية، 1415ق.
- روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، حسين 
پژوهشهای  بنياد  مشهد،  رازی،  ابوالفتوح  علی  بن 

اسالمی آستان قدس رضوی، 1408ق.
قم،  كاشانی،  بن شكراهلل  فتح اهلل  التفاسير، مال  زبدة   -

مؤسسة المعارف اإلسالمية، 1381ش.
بن  اسماعيل  العربية،  و صحاح  اللغة  تاج  الصحاح   -

حماد جوهری، بيروت، دارالعلم للماليين، 1376ق.
و  غرويان  محسن  ترجمه  سجاديه،  كامله  صحيفه   -

عبدالجواد ابراهيمی، قم، دفتر نشر الهادی، 1381ش.
بن شاه  الدين، محمدمحسن  اليقين فی أصول  - علم 

مرتضی فيض كاشانی، قم، بيدار، 1377ش.
فيروزآبادی،  يعقوب  بن  محمد  المحيط،  القاموس   -

بيروت، دارالكتب العلمية، 1415ق.
دارالكتب  تهران،  كلينی،  يعقوب  بن  الكافي، محمد   -

اإلسالمية، 1407ق.
بن  محمود  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   -

عمر زمخشری، بيروت، دارالكتاب العربي، 1407ق.
- كشف األسرار و عدة األبرار، احمد بن محمد ميبدی، 

تهران، اميركبير، 1371ش.
احمد  الثعلبی،  تفسير  المعروف  البيان  و  الكشف   -
العربي،  التراث  دارإحياء  بيروت،  ثعلبی،  محمد  بن 

1422ق.
- كتاب العين، خليل بن احمد فراهيدی، قم، دارالهجرة، 

1409ق.
بيروت،  ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -

دارالفكر؛ دارصادر، 1414ق.
قشيری،  هوازن  بن  عبدالكريم  اإلشارات،  لطائف   -

قاهره، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2000م.
- مجمع البحرين، فخرالدين بن محمد طريحی، تهران، 
المكتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية، 1375ش.

حسن  بن  فضل  القرآن،  تفسير  في  البيان  مجمع   -
طبرسی، تهران، ناصرخسرو، 1372ش.

العزيز، عبدالحق  الكتاب  الوجيز فی تفسير  المحرر   -
بن غالب ابن عطيه اندلسی، بيروت، دارالكتب العلمية، 

1422ق.
اسماعيل  بن  علی  األعظم،  المحيط  و  المحكم   -

ابن سيده، بيروت، دارالكتب العلمية، 1421ق.
- المحيط فی اللغة، صاحب اسماعيل بن عباد، بيروت، 
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عالم الكتب، 1414ق.
شيبانی،  علی نقی  بن  محمد  البيان،  نهج  مختصر   -

تهران، اسوه، 1376ش.
- مصباح المتهجد و سالح المتعبد، محمد بن حسن 

طوسی، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، 1411ق.
مكتب  قم،  ابن فارس،  احمد  اللغة،  مقاييس  معجم   -

االعالم اإلسالمی، 1404ق.
بيروت،  فخررازی،  عمر  بن  محمد  الغيب،  مفاتيح   -

دارإحياء التراث العربي، 1420ق.
- المفردات فی غريب القرآن، حسين بن محمد راغب 
الشامية،  الدار  بيروت،  دارالقلم؛  دمشق،  اصفهانی، 

1412ق.
- منشور جاويد قرآن، جعفر سبحانی، قم، دارالقرآن 

الكريم، 1388ش.
- مهر تابان: يادنامه و مصاحبات تلميذ و عالمه عالم 
ربانی عالمه سيد محمدحسين طباطبائی تبريزی، سيد 
ملكوت  نور  مشهد،  طهرانی،  حسينی  محمدحسين 

قرآن، 1382ش.
محمدحسين  سيد  القرآن،  تفسير  فی  الميزان   -

طباطبايی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1417ق.
- »نفخ صور يا مقدمه حيات نوين«، جعفر سبحانی، 
مجله درسهايی از مكتب اسالم، شماره 30، 1369ش.

محمد  بن  علی  الماوردی،  تفسير  العيون  و  النكت   -
ماوردی، بيروت، دارالكتب العلمية، بی تا.
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