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 :دهیچک

 بر اساساست. « نفخ صور»سازد، یمیکی از حوادثی که جهان و جهانیان را برای برپایی قیامت آماده 

 68شـوند. در آیـه یم زدهصـاعههو زمـی   هاآسمانآیات و روایات با دمیده شدن در صور همه اهل 

ا مجـازی ی. در حهیهی ستاگشته مهید « إِالَّ مَ ْ شاءَ اللَّهُ»بر عموم، با تعبیر « صَعِقَ» سوره زمر اطالقِ

 نظرفاختالیهی  مصادیق آن، میان مفسران فر بودنِ معنای ای  تهیید و بر فرض حهیهی بودنِ استثنا، در

ه، ر مت ِ آیدوجود دارد. تحهیق حاضر آراء مفسران فریهی  را بر اساس تحلیل مفاهیم و عناصر موجود 

انسته ی و متصل د. نگارندگان، دیدگاهی که استثنا در ای  آیه را از نوع حهیهنموده استبررسی انتهادی 

ایشان، اهل  بیتاهل، علیه و آله اهللیصلهایی چون استثنا بودنِ پیامبر اکرم اند. نظرگاهاست اثبات نموده

ثناءِ هایی چون اسـت. نظریهداده شدو انبیا، مؤیَّد با شواهد قرآنی، روایی و عهلی تشخیص  شهدامعرفت، 

السالم، ارواح و ... نهد گردید و داللـت آن بـه حهیهـتِ امـر مخـدو  فرشتگان، حضرت موسی علیه

 .شناخته شد

 صعق، نهد آراء تفسیری. استثنا شدگانصعق، نفخ صور، سوره زمر،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله  -1

طبق آیات قرآن کریم، در آسـتانه قیامـت، اسـرافیل بـه دسـتور 

دمد. با توجـه بـه هـاهر آیـه و نظـر اکثـر خداوند در صور می

ند؛ اسـرافیل بـرای میرمفسران، همه موجودات، جز عده کمی می

شوند و قیامـت بـر پـا دمد؛ همگی زنده میبار دوم در صور می

« دو نفـخ صـور»کـه در آن وقـوعِ  خواهد شد. یکـی از آیـاتی

عِقَ مَـ ْ فِـی »صراحت بیان شده، آیه به ورِ فَصـَ وَ نُفِـخَ فِـی الصـِ

خَ فیـهِ ُُخْـری السَّماواتِ وَ مَ ْ فِی الْأَرْضِ إِالَّ مَ ْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِـ

اسـت. در ابتـدای آیـه، فعـل  (68)زمر/  «فَإِذا هُمْ قِیامٌ ینْظُرُونَ

ها و ، به صورت مطلق برای همه کسانی کـه در آسـمان«صعق»

إِالَّ »کار رفته؛ اما در ادامه، ای  عبارت بـا تعبیـر زمی  هستند، به

معنای  مهید گشته است. در حهیهی یا مجازی بودنِ «مَ ْ شاءَ اللَّهُ

ای  تهیید و بر فرض حهیهی بودنِ استثنا، در مصـادیق آن، میـان 

إِالَّ »مفسران فریهی  اختالف نظر وجود دارد.مهصـود از عبـارت 

در ای  آیه چیست؟ آیا عبارتِ تأکیدی و در جهت « مَ ْ شاءَ اللَّهُ

ی به کـار رفتـه در آن از « إِالَّ»نشان دادن اقتدار الهی است؟ یا 

دنِ افرادی از بیهوشیِ و مرگ حاصل از نفخ صـور اول استثنا ش

دهد؟ اگر ای  عبارت نشـان از اسـتثنای حهیهـی باشـد، خبر می

 استثناشدگان چه کسانی هستند؟

 پیشینه پژوهش -2

 68در باب پیشینه ای  بحث باید گفت در تفاسیر متهدم ذیل آیه 

ا سوره زمر مطالب مختلفی ذکر شده که هـر کـدام از مفسـران بـ

اند امـا سـخ  هایی ارائه نمودهتوجه به مستندات موجود، نظریه

در اکثر ایـ  آثـار، « إِالَّ مَ ْ شاءَ اللَّهُ»درکشف مهصود از عبارت 

محدود و گاه قابل نهد است. در آثار متأخر نیز در مورد چیستی 

و چرایی ای  استثنا بحثی صورت نگرفته و اگر هم سخنی مطرح 

ر اشاره و ذیل مطالب دیگر ارائه گردیـده شده  به صورت مختص

تحلیـل و نهـد نظریـه »ای با عنـوان به عنوان مثال رسالهاست. 

به قلم علـی سلحشـور بـه « نمادانگاری در آیات اشراط الساعه

درآمده است. نویسنده در ای  رساله با بررسی بیش  رشته تحریر

 از دویست تفسیر، نفخ صور و دیـدگاه مـرتبب بـا فـزع، صـعق،

مشاهد الساعه و احیاء را بیان نموده اما در مورد استثنا شـدگان 

نامه از صعق در نفخ صور اول بررسی صورت نگرفته است.پایان

توسب « اوصاف مرگ و قیامت با محوریت خطبه غراء»با عنوان 

زیبا خانگلی فیروز جانی به رشته نوشته شده که در آن اوصـاف 

ا محوریـت خطبـه غـراء مرگ و قیامت در آیـات و روایـات بـ

ای بررسی شده است. تنها موضوع مرتبب با مهاله حاضـر اشـاره

گذرا به نفخه اول و دوم است که در ایـ  مطلـب، بحـث اسـتثنا 

 شدگان مطرح نشده است. 

« حشر و مراحل و ویژگی هـای آن»دیگری با عنوان  نامهپایان

مامی اثر فاطمه سادات سمنگانی فرد به چگونگی وقوع حشر و ت

مراحل آن پرداخته است. در ای  اثر سعی شده حشـر و مراحـل 

السالم اسـتنباط شـود. در آن از قرآن و روایات معصومی  علیهم

نامه پس از اشاره به استثنا شدن برخی از صعق، تنها به ای  پایان

ذکر نظر عالمه طباطبایی و سیوطی اکتفاء نمـوده و سـ س بیـان 

نامه ثناشدگان خارج از کار ای  پایانداشته که بحث در مورد است

 تر نیاز است. بوده و به تحهیق گسترده

نوشته سید « وقایع قیامت در آیات و اسماء قرآنی آن»نامه پایان

مرتضی حسینی است که در آن سعی شده وقایع قیامت در پرتـو 

اسماء الهی شناخته شود. نویسنده در ای  اثر به صورت گذرا بـه 

 ل مرتبب با استثناشدگان پرداخته است.برخی از اقوا

سـوره  68تفسیر نفخ صور با تأکیـد بـر آیـه »ای با عنوان مهاله

در مجلـه  1391به قلـم محمـد هـادی منصـوری، پـاییز « زمر

مطالعات تفسیری به چاپ رسیده است. هرچند ایـ  مهالـه تنهـا 

سوره زمر را بررسی نموده  68اثری است که به صورت ویژه آیه 

بحث محوری ای  مهاله چیستی نفخ صور به صورتی روشمند اما 

در ای  آیه و آیات مرتبب است و در ای  مهاله مطلبی بـه جهـت 

 کشف استثنا شدگان در ای  آیه، ذکر نگردیده است.  



 13/در استثناشدگان از صَعق در نفخ صور اول نیقیآراء مفسران فر یانتقاد یبررسهمکار:  و یاردکان ییجواد پورروستا 
 

 
 

های صورت گرفتـه در پیشـینه موضـوع مـورد پس از بررسی 

به  بحث، ای  نتیجه بدست آمد که تاکنون تحهیهی به صورت ویژه

 سوره زمر اختصاص نیافته است. 68در آیه « استثناشدگان»

 مبنای نظری پژوهش -3

های موجود در بابِ نوع استثنا در ها و نظریهدر ای  مهاله تئوری

سوره زمر و مصادیق آن با رو  چنـدی  تئـوری خـرد  68آیه 

مفسران، روابـب بـی  آراء و  بررسی شده و پس از طرح دیدگاه

ها به صورت جداگانه مورد نهد و ث، تبیی  و نظرگاهآیه مورد بح

 است.بررسی قرار گرفته

 روش پژوهش  -4

« إِالَّ مَ ْ شاءَ اللَّـهُ»جستار حاضر برای کشف مهصود از عبارت 

سوره زمر، رویکرد تحلیلی و منطهی در پیش گرفتـه  68در آیه 

از  بـرداریاست. در ای  راستا از شیوه تحلیل مفهومی برای پرده

ای و با تمسک به عناصر گرفته و از تحلیل گزارهمفاهیم آیه بهره

موجود، مهصود نهفته در آیه را در ساختارِ یـک قضـیه منطهـی، 

 تحلیل نموده و نکات مربوطه را استخراج کرده است.

 

 یوبررس بحثها و داده لیوتحلهیتجز -5

ع در ای  بخش پس از شرح و پرداخت  به مفـاهیم کلیـدی، نـو

استثنا در آیه تعیی  و مصادیهی که به وسیله شواهد قرآنی، روایی 

اسـت. در آخـر حکمـت شود، مشخص گردیدهو عهلی تأیید می

استثنا شدن مصادیقِ تأیید شـده، مـورد بحـث و بررسـی قـرار 

 گیرد.می

 مفاهیم -5-1

برای فهـم مهاصـد و مـدالیل مـت  بـا تأکیـد بـر الفـا ، رو  

معناشناسی تاریخی و معناشناسی شناسـی  معناشناسی با دو نوع

شود. در معناشناسـی تـاریخی پیشـینه توصیفی به کار گرفته می

شود و کشف استعمال واژه، مخصوصاً در عصر نگار  کاو  می

های موجـود مفهوم یک واژه یا اصطالح با توجه به مت  و گزاره

در آن کاربست رو  توصیفی است. در ای  تحهیق ابتدا از رو  

شود؛ س س مفاهیم اسـتخراج ها بررسی میتاریخی، معنای واژه

هـا گـزینش تری ِ آنشده در قالب مت  قـرار گرفتـه و مناسـبت

 گردد.می

 «نفخ فی الصور» -1-1 -5

 /51یـس:  /99کهف:  /101ای  عبارت در شش آیه )مؤمنون: 

( به کـار رفتـه و در مجمـوع بـه 13الحاقه:  /20ق:  /68زمر: 

دهـد. از است که خبر از برپایی صحنه قیامـت مـی معنای عملی

 (33)عـبس/  «الصاخه»نظر برخی مفسران تعابیر دیگری مانند 

، 4ق، ج  1422؛ اب  جـوزی، 406، ص 2 ، ج  1363قمی، )

، ص 2ق، ج  1425تیمـی، ( )19)صافات/  «زجره»( 403ص 

ــی، 826 ــاقور»(، 300، ص 5ج  م، 2008؛ طبران ــی الن ــر ف  «نه

ق، ج  1422؛ ثعلبی، 174، ص 10تا، ج طوسی، بی)( 8)مدثر/ 

( و ... در قرآن وجود دارد که به رویدادی شبیه نفخ 71، ص 10

به وقوع دو نفخ صـور  زمر سوره 68کند. در آیه صور اشاره می

تصریح شده است. اولی  آن در پایـان ایـ  جهـان و دومـی  در 

 هنگام شروع قیامت است. 

ا نفخه اول وحشت و فزع همه جهانیـان با توجه به آیات قرآن، ب

میرنـد ددچـار صـعهه موجـودات مـی گیرد و تمـامرا در بر می

شوند[، به جز کسانی که خداوند بخواهد. با دمیـده شـدن در می

صور برای بار دوم ناگهان همـه برخاسـته و در انتظـار محاسـبه 

 ( فاصله بی  نفخه اول و دوم نیز در بعضی از87مانند. )نمل/ می

مکـارم ؛ 792، ص8 ، ج1372طبرسـ،، روایات چهل سـال )

( و در بعضی دیگر چهارصـد 73-72، ص 6، ج1377شیرازی، 

 (350، ص2ق، ج1403سال ذکر شده است. )طبرسی، 

قرائــت کــرده و آن را جمــع « واو»را بــه فــتح « صــوَر»قتــاده 

دانسته است؛ به ای  معنا که در زمان برپـایی قیامـت،  "صورت"

شـود )ابـ  منظـور، های مـردم دمیـده میا و چهرههدر صورت

ها بـرای حضـور در دادگـاه ( و انسان475، ص 4ق، ج  1414

، ص 2ق، ج  1407کننـد )جـوهری فـارابی، عدل الهی قیام می
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ورِ یوْمَ ینْفَخُ فِی» (؛ لذا مهصود از716 اند را روزی دانسـته «الصـِ

شـوند؛ می که به وسیله دمیده شدن در صور ارواح دچـار مـرگ

( که البته بسـیاری از 716، ص 2ق، ج  1407)جوهری فارابی، 

دانند و معتهدنـد فنـا و نظران روح )نفس( را جاودانه میصاحب

، ص 1395)ابـ  سـینا،  نابودی برای روح )نفس( وجود نـدارد.

؛ صدر الدی  شـیرازی، 233، ص 2، ج 1384؛ سهروردی، 202

 (381-386، ص 1350؛ که ، 381، ص 8، ج 1379

 صعق -5-1-2

صَعْق در لغت به معنای شـدت صـوتِ رعـد اسـت؛ )فراهیـدی، 

( 484ق، ص  1412؛ راغب اصفهانی، 128، ص 1ق، ج  1409

مشتهات ای  واژه یازده مرتبه، در ده آیه قرآن استفاده شده است؛ 

، هشــت مرتبــه و «صــواعق»و جمــع آن  «صــاعهه»هــای واژه

عِها»هــای واژه عَهُونَ»؛ (143)اعــراف/  «صــَ (؛ 45)طــور/  «یصــْ

 کار رفته است. بار به( تنها یک68)زمر/ «فَصَعِقَ»

، 27ق، ج  1420برخی از مفسران مفاهیم بیهوشی )فخـر رازی، 

؛ 198، ص 10ق، ج  1414( مــرگ، )ابــ  منظــور، 476ص 

( آتــش و عــذاب )طریحــی، 128، ص 4 ، ج  1374قرشــی، 

دانسـته و آیـاتِ  ( را وجوه ایـ  واژه201، ص 5 ، ج  1375

( را بـه 13(، )فصلت/ 13(، )الرعد/ 153(، )نساء/ 143)اعراف/

تـوان الفـا  رسـد نمیاند؛ اما به نظر میعنوان مثال مطرح نموده

دانسـت؛ زیـرا « صـاعهه»بیان شده در موارد باال را وجوه واژه 

ای که دارای معانی گوناگون باشـد، وجوه در علوم قرآنی به واژه

( در حالی که 410، ص 1ق، ج  1416شود؛ )سیوطی، اطالق می

به یک مفهوم و آن هـم بـه  "صاعهه"های ذکر شده در همه مثال

 ,Maggio, Christopher R)اسـت؛ « پدیده طبیعـی»معنای 

(2009). 114 (D14): D14203)  ،لــذا وجــوه مطــرح شــده

معانی دیگر ای  کلمه نیست بلکه گویای جنس )نور(، آثار )آتش 

و مرگ( و حکمت وقوع )عـذاب بـرای هالمـان( صـعق  گرفت 

ها و طرح ای  مفاهیم به عنوان وجوه، صحیح است؛ بنابرای  مثال

 رسد.به نظر نمی

سوره زمر نیز با توجه  68در آیه  «فَصَعِقَ»در تفاسیر برای واژه 

سوره  143( در آیه 5 ، ص  1386)زمخشری، « اَفاقَ»به فعل 

 سوه بهره، دو معنـای 19در آیه  «الْمَوْتِحَذَرَ »اعراف و عبارت 

ق،  1420؛ فخـر رازی، 135، ص 5تا، ج بیهوشی )نیآوردی، بی

( و مرگ 155 ، ص2ق، ج  1407؛ زمخشری، 476، ص 27ج 

، ص 4ق. ج  1420؛ بغـوی، 20، ص 24ق. ج  1412)طبری، 

 ( بیان شده است.125، ص 3ق. ج  1413جامع، ابی؛ اب 100

صدای شدیدی که از اصطکاک میان ابرها و »را  برخی ای  واژه 

، 6 ، ج  1368اند؛ )مصطفوی، آید، معنا کردهغیر آن بوجود می

السالم نهل شده که ( همچنی  روایتی از امام سجاد علیه242ص 

فَلَـا دو امر جداگانه دانسته شده اسـت. )« صعق و موت»در آن 

وْتُ مِـ َ یبْهَی فِی الْأَرْضِ ذُو رُوحٍ إِلَّا صَعِقَ  وَ مَات وَ یخْرُجُ الصـَّ

مَاوَاتِ ذُو  الطَّرَفِ الَّذِی یلِی َُهْلَ السَّمَاوَاتِ... فَلَـا یبْهَـی فِـی السـَّ

 (502، ص 4، ج 1415)حویزی،  رُوحٍ إِلَّا صَعِقَ وَ مَاتَ إِلَّا...(

بنابرای  با توجه به مطالب باال و دستاورد دانش تجربیِ بشر که  

ا به عنوان آستانه تحمل در انسان معرفی کرده و در ای رمحدوده

هوشـی و آن بیان شده که هرگاه شدت صوت از حد بگـذرد، بی

  داد، مرگ برای انسان رخ خواهد
André Gottschalk, (2011). 108(27): 469–474)) 

راسـتا و توان گفت بیهوشی و مرگ دو رخداد مستهل، اما هممی

تر، ای  هتر است برای بازگردانی دقیقاز تبعات صعق هستند؛ لذا ب

 ترجمه شود.« صاعهه زده شدن»فعل به 

 «إلّا» -5-1-3

به جهت کثرت کاربرد آن، اصل در ادات استثنا بـه شـمار « إلّا»

جاء الهومُ »است؛ مانند: « مگر و جز»رود و در لغت به معنای می

رود از مـیدر معانی دیگر نیز بـه کـار  «إلّا»البته گاه «. إلّا زیداً

لَوْ کانَ فیهِما »؛ مانند: «غیر»جمله در جایگاه وصف و به معنای 

وصف و اسم « إلّا»(. در ای  آیه 22)انبیاء/ « آلِهَةٌ إِالَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا

مبنی است که حرکت آن به اسم بعد از آن )اهلل( منتهل شده است. 

« ی نفـیال»شـرطیه و « اِن»ای  واژه بسیب اگر مرکب باشد، از 

ترکیب یافته است و در ای  صـورت از حـروف جازمـه بـوده و 



 15/در استثناشدگان از صَعق در نفخ صور اول نیقیآراء مفسران فر یانتقاد یبررسهمکار:  و یاردکان ییجواد پورروستا 
 

 
 

 83، ص 1424شود. )اب  هشـام، باعث مجذوم شدن دو فعل می

در علم بالغت از ادوات حصر است که به صـورت « إلّا»( 87تا 

 (.170، ص 1، ج 1423)هاشمی،  رود.به کار می« استثنانفی و »

)آیه موردبحث ایـ  مهالـه(  سوره زمر را 68در آیه  «إلّا»برخی 

، ص 24، ج 1418اند. )صـافی، استثنائیه و از نوع منهطع دانسته

( علت انهطاع در ای  استثنا ذکرنشده است. عالمه طباطبایی 209

بله اگر »در تحلیل اتصال یا انهطاع استثنا در ای  آیه بیان داشته: 

بـوده ها و زمی  براى خدا خله، تصور شود که در وراى آسمان

طور منهطـع وقت ممک  است بگوییم استثناى مزبور بهباشند، آن

آنان را استثنا کرده و یا بگوییم مرگ عبـارت اسـت از جـدای، 

روح از جسد و ای  تنها در جانداران داراى جسد تصـور دارد و 

اند و در ای  صورت میرند و منظور از استثنا ایشاناما ارواح نم،

 یست، بلکه متصل است، چـون ارواح هـم استثناى مزبور منهطع ن

ماواتِ وَ مَــ ْ فِــی الْــأَرْضِ» در بــی  «. هســتند « مَــ ْ فِــی الســَّ

 (293، ص 17، ج 1390)طباطبایی، 

مَـ ْ فِـی »و مسـتثنی منـه « مَ ْ شـاءَ اللَّـهُ»مستثنا در ای  آیه، 

است. برای تعیی  منهطع یـا متصـل « السَّماواتِ وَ مَ ْ فِی الْأَرْضِ

ن استثنا باید دانست آیا میان مسـتثنا و مسـتثنی منـه عالقـه بود

بعضیّت وجود دارد یا خیر که در ای  مورد بـرای داشـت  اسـتثنا 

مَ ْ فِی السَّماواتِ وَ مَـ ْ فِـی »نباید بعض « مَ ْ شاءَ اللَّهُ»منهطع، 

که ســیاق آیــه خــالف ایــ  امــر را باشــد درصــورتی« الْــأَرْضِ

 رساند. می

ای ها و زمی  اشـارهموجودات احتمالی در غیر آسماندر آیه به 

هـا و نشده است و اگر قرار بود موجوداتی غیـر از اهـل آسـمان

إِالَّ مَـ ْ شـاءَ »زمی  از صعق استثنا شوند، نیازی به بیان عبارت 

ماواتِ وَ مَـ ْ فِـی »نبود و همان جمله « اللَّهُ فَصَعِقَ مَ ْ فِـی السـَّ

هـا و زده شدن انحصاری اهل آسـمانصاعههبرای بیان « الْأَرْضِ

عنوان نمود اما اگر گفتـه شـود ایـ  عبـارت بـهزمی  کفایت می

ها و زمی  ذکرشده است باید گفت تأکیدی برای غیر اهل آسمان

یافـت « إِالَّ مَ ْ شاءَ اللَّهُ»ای برای تأکیدی بودن در ای  آیه قرینه

ه متصـل و بـرای رسـد اسـتثنا در ایـ  آیـنشد؛ لذا به نظر مـی

 تخصیص افرادی از اهل آسمان و زمی  است.

 ایتحلیل گزاره -5-2

الف( وَ نُفِخَ فِی الصِورِ؛  :سوره زمر دارای پنج گزاره است 68آیه 

ب( فَصَعِقَ مَ ْ فِی السَّماواتِ وَ مَ ْ فِی الْأَرْضِ؛ پ( إِالَّ مَـ ْ شـاءَ 

 إِذا هُمْ قِیامٌ ینْظُرُونَ.اللَّهُ؛ ت( ثُمَّ نُفِخَ فیهِ ُُخْری؛ ث( فَ

معنـای  نَفـخ بـه به نفخ صور اول اشـاره دارد کـه «الف»گزاره 

؛ راغب 277، ص 4، ج 1409)فراهیدی، « دمیدن باد در چیزی»

( و صور )به ضم صاد(، چیزی ماننـد 816، ص 1412اصفهانی، 

شـود و خداونـد سـبحان شاخ حیوان است که در آن دمیـده می

ها و ارواح بـه ای برای بازگشـت صـورتنشانهدمیدن در آن را 

( برخی 498، ص 1412)راغب اصفهانی،  اجسام قرار داده است.

 ، ج  1384معتهدند ای  شاخ از جنس نور است )کبیر مـدنی، 

( و برخــی دیگــر بــه درک ناشــدنی بــودن ماهیــت 273، ص 8

؛ جوهری 425، ص 2، ج 1980اند. )فراء، اذغان نموده« صور»

، 7، ج 1373؛ مرتضـی زیبـدی، 716، ص 2، ج 1407فارابی، 

 (.112ص 

کنــد. شــرح اثــر هــاهری نفــخ صــور را بیــان می «ب»گــزاره 

 «ت»های قبل گذشت. گزاره های الف و ب در بخشبیشترگزاره

به نفخ صور دوم اشاره دارد. برخی تعداد نفخات را سه یا چهـار 

تنها دو نفخـه  اند، اما قول مشهور مفسران آن است کهبار دانسته

ــوری،  ــود دارد. )ر.ک: منص ــزاره 98، ص1391وج  «ث»( و گ

ضـمیر »کشـد. صحنه پس از نفـخ صـور دوم را بـه تصـویر می

صـفت  «ُخـرى»گردد. و کلمـه بر م،« صور»به کلمه  «فیه»در

و نفخ فیـه نفخـة »براى موصوف، است که حذف شده و تهدیر 

 کلمــهاســت. و  «قــائم» جمــع «قیــام»اســت. و کلمــه «اخــرى

و یا به معناى معـروف  «منتظرند -ینتظرون»به معناى «ینظرون»

، 1390)طباطبـایی، «. خود کلمه است که همان نظر کردن باشـد

( پس از زنـده شـدن ناگهـانی موجـودات، همـه 294، ص17ج
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ل بعـدی قیامـت و حسابرسـی اعمـال ایستند و منتظر مراحـمی

 شوند.  می

 چیست؟ «پ»اما منظور از گزاره  

، دو برداشـت «إِالَّ مَ ْ شاءَ اللَّهُ»شرح و تعیی  مهصود عبارت  در

( در امان ماندن برخی از افراد از صعق پـس 1قابل طرح است: 

( تأکید اقتدار الهی و مرگِ همه موجودات پس از 2از نفخ صور. 

 گردد.نفخ صور اول. در ادامه هر یک از دو احتمال، بررسی می

 ز عموم صعقاستثنای حقیقیِ ا -5-2-1

زمـر، متصـل و  68ی استثنا در آیه « إال»اکثر مفسران معتهدند 

داللت بر استثنای حهیهی دارد؛ یعنـی بـا نفـخ صـور اول، همـه 

میرنـد، مگـر افـراد ها و زمـی  هسـتند میکسانی که در آسمان

که ای  افراد چه کسانی خواهند بود و علت خاصی. در مورد ای 

؟ نظرات مختلفی مطرح است که در یا حکمت ای  استثنا چیست

 ادامه مهاله بررسی خواهد شد.

 استثنا برای تأکید عموم قدرتِ خداوند -5-2-2

احتمال دومی نیـز « إِالَّ مَ ْ شاءَ اللَّهُ»در تعیی  مهصود از عبارت 

وجود دارد و آن اینکه ای  عبارت بـرای یـادآوری و تأکیـد بـر 

وهـا در مهابـل اراده قدرت الهـی و ضـعف و زبـونی تمـامی نیر

اءَ اهلل ٭سَنُهْرِئُکَ فَال تَنْسـی»خداوند است. در آیات   «إِلَّـا مَـا شـَ

را به معنای تأکیـد « إِالَّ ما شاءَ اللَّهُ»( اکثر مفسران 7و  6)اعلی: 

شود گونه معنا میاند؛ یعنی آیه ای بر قدرت و مشیت الهی دانسته

منزه هستی؛ مگر اینکـه  که تو ای پیامبر، از فرامو  کردنِ وحی

خدا بخواهد که تو فرامو  کنی؛ یعنی ما باید بخواهیم، ما هم که 

خواهیم قرآن از یاد تو برود؛ پس تو هرگز قرآن را فرامو  نمی

 ( 46(، جلسه 1393/10/21نخواهی کرد؛ )سایت اسراء، )

سوره اعلـی، ممکـ  اسـت ایـ   7و  6با در نظر گرفت  آیات  

زمر نیز سرایت داده شده و معنـای آیـه بـدی   68مفهوم به آیه 

صورت بیان گردد: با دمیده شـدن در صـور دبـه قـدرت و اراده 

میرند، مگـر هایی که در آسمان و زمی  هستند، میالهی[ همه آن

که خداوند خالف ای  امر را اراده نمایـد. دتنهـا مشـیت الهـی آن

هـی   تواند از مرگ همگـانی جلـوگیری کنـد و نـهاست که می

 قدرت دیگری[.

ای  احتمال در سوره ُعلی، احتمـال وجیهـی اسـت و برخـی از 

اکمیت حمفسران فریهی ، آن آیات را به معنای تأکید بر اقتدار و 

، ص 4ق، ج  1423اند. )مهاتل بـ  سـلیمان، مشیت الهی گرفته

، ؛ ســمرقندی721-720، ص 10 ، ج  1372؛ طبرســی، 669

 ( 571، ص 3ق، ج  1416

توانـد ه محل بحث، استثنای از صعق به خـودیِ خـود، میدر آی

نشانه اقتدار الهی باشد اما نکته مهم و قابل توجه آن است که اگر 

تعیی  گروه مستثنی از صعق اجماالً بررسی گردد، چنی   1روایاتِ

شود که در تعیی  استثناشدگان، اخـتالف وجـود نتیجه گرفته می

؛ طبـــری، 3257، ص 10، ج 1419حـــاتم، ابیدارد؛ )ر.ک: اب 

؛ طبرسی، 255، ص 8، ج 1422؛ ثعلبی، 22، ص 24، ج 1412

ـــوح رازی، 214، ص 21، ج 1307 ، ص 16، ج 1408؛ ابوالفت

؛ فخـــر رازی، 541، ص 4، ج 1422عطیـــه، ؛ اب 349-348

)مهاتـل بـ  « اجماع مرکـب»( و گویا 476، ص 27، ج 1420

، 3ق، ج  1416سـمرقندی،  ؛687، ص 3ق، ج  1423سلیمان، 

ق،  1307طبرسی،  ؛20، ص 24ق. ج  1412؛ طبری، 194ص 

؛ صافی، 476، ص 27ق، ج  1420فخر رازی،  ؛792، ص 8ج 

( بر ای  نظـر وجـود دارد کـه اصـل 209، ص 24ق. ج  1418

استثنا، استثنای حهیهی است و اختالف نظر فهب در ای  است کـه 

 استثناشدگان، چه کسانی هستند.

دات استثنا که داللت بر استثنای حهیهی دارد نیـز همچنی  هاهر ا

مؤید ای  برداشت و مخالف نظریه تأکید بر اقتدار الهی اسـت. در 

حمل ادات استثنا به معنای مجازی، و برداشتی غیر  ای  صورت،

از استثنای حهیهی، نیازمند شاهد یا شواهد کافی است. نکته مهم 

اهراً و تـا جـایی کـه دیگر آن که در میان مفسـران فـریهی ، هـ

نگارندگان تتبع کردند، ای  نظریه، مسبوق به سابهه نیست؛ لذا به 

رسد دیدگاه استثنا بر تأکید عموم بر قـدرت خداونـد بـر نظر می

                                                           
 شود.روایاتی که در ادامه به آن پرداخته می. 1
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مبنای آیات مشابه ارائه شده که برای تأیید ای  قیـاس، شـاهد و 

 گواهی ارائه نشده است.

 استثناشدگان -5-3

یعنی حهیهی بودن اسـتثنای از صـعق  در صورتی که احتمال اول

رسـد کـه پذیرفته شود، آن گاه نوبت به طـرح ایـ  پرسـش می

استثناشدگان از صعق چه کسانی هستند؟ و با توجه به اعتهاد بـه 

حکیمانه بودن افعال الهی، علت یا حکمت استثنای ای  افـراد از 

 صعق چیست؟

وال در خصوص کیسـتیِ استثناشـوندگان، در میـان مفسـران اقـ

ها متعددی مطرح شده است که در ادامه به اختصار ایـ  دیـدگاه

 شود:گزار   و بررسی می

 برخی فرشتگان -5-3-1

ــاس، )فخــر رازی،  ــ  عب ( حســ  476، ص 27، ج 1420از اب

ــی،  ــری )طبران ــی، 386، ص 5، ج 2008بص ــدی )طبرس (،  س

( و حذیفـه 47، ص 9تـا، ج ؛ طوسی، بی792، ص 8، ج 1307

(  نهل شده استثناشـدگان 28-31، ص 1، ج1419 )اب  جوزی،

هستند که پـس « عزرائیل»و « اسرافیل»، «میکائیل»، «جبرئیل»

از مرگِ سایری ، ابتدا به جبرئیل، پس از آن اسـرافیل و سـ س 

شود که بمیرند و دپس همگی به مدت[ چهـل الموت امر میملک

و امـر  گردانـدمیرند. س س خداوند اسرافیل را زنده میسال می

، 3، ج 1423کند بار دوم، در صور بدمد. )مهاتل ب  سلیمان، می

، 1412؛ طبرسـی، 194، ص 3، ج 1416؛ سمرقندی، 687ص 

الزم به ذکز است که فخـررازی و ابـ  جـوزی  (466، ص 3ج 

بدون ذکر سلسله سند، فهب با نام بردن از اب  عبـاس و حذیفـه 

م بیـان داشـته، حسـ  اند. طبرانی هـروایات مذکور را نهل کرده

بصری از سدی نهل نموده و ایـ  در حـالی اسـت کـه طبرسـی 

 است.  روایت سدی را مرفوع دانسته

در قولی شبیه روایت باال انس ب  مالک از پیامبر صلی اهلل علیـه 

پرسـد؛ و آله دربـاره استثناشـدگان از صـعق در نفـخ صـور می

، ص 10ج  ،1419حاتم، ابی؛ اب 22، ص 24، ج 1412)طبری، 

( اما برخی از مفسران ای  255، ص 8، ج 1422؛ ثعلبی، 3257

اند؛ زیرا طبری ای  روایـت روایت را نیز مرفوع و ضعیف دانسته

کـه هـم را از طریق یزید رقاشی و او از ُنس نهل نموده درحالی

سند آن ضعیف و هم یزید رقاشی شخصی ضعیف روایـه اسـت؛ 

، ص 21، ج 1307طبرســی، ؛ 136، ص 5تـا، ج )نیـآوردی، بی

( بر اساس روایتی از کعب 503، ص 4، ج 1415؛ حویزی، 214

االحبار تعداد فرشتگانِ استثنا شده، دوازده نفر است که هشت ت  

اند و چهـار فرشـته دیگـر جبرئیـل، ها فرشتگان حامل عر آن

، ج 1408میکائیل، عزرائیل و اسرافیل هستند. )ابوالفتوح رازی، 

 (349، ص 16

هرچند احادیثِ استثناءِ تعدادی از فرشتگان در برخی منـابع بـا 

؛ 253-252، ص 2، ج 1363است؛ )قمی، سند صحیح ذکر شده

ــی ــهدی، قم ــام 372، ص11، ج1368مش ــتالف در ن ــا اخ ( ام

فرشتگانِ استثنا شده، نحوه متفاوت بیان وقوع حـوادث، کـاربرد 

س جبرئیـل، برای فرشتگان و بیان مطالبی چون تر« موت» واژه

میکائیل، اسرافیل و عزرائیـل از سـکرات مـوت، بـر تردیـد در 

افزاید؛ لذا با وجود چنی  ایراداتی در مـت  و صحت احادیث می

 شود.سند، داللت ای  روایات به حهیهتِ امر مخدو  می

 شهیدان -5-3-2

، ج 1416)سمرقندی،  گروهی از مفسران همچون سعید ب  جبیر،

تا، ج ؛ طوسی، بی541، ص 4، ج 1422، عطیه؛ اب 194، ص 3

ــنعانی، 47، ص 9 ــاده، )ص ــری، 143، ص 2، ج 1411( قت ؛ طب

( 214، ص 21، ج 1307؛ طبرســـــی، 22، ص 24، ج 1412

ــهُ»قتیبــه مهصــود از اب  ــ ْ شــاءَ اللَّ اند. را شــهدا دانســته« إِالَّ مَ

 ( 330، ص 1411قتیبه، )اب 

وهریره، روایت طـوالنی سعید ب  جبیر و عطار از اب  عباس و اب

اند که آن حضـرت دربـاره کردهاهلل علیه و آله نهل از پیامبر صلی

شـوند، از آور نمیهوشـیِ مـرگای  آیه، از کسانی که شـامل بی

جبرئیل سؤال فرمود؛ جبرئیل در پاسـخ گفـت: ایشـان شـهیدان 

اند. هستند که شمشیرهای خـود را کنـار عـر  بـه کمـر بسـته
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، ج 1408؛ ابوالفتـوح رازی، 214، ص 21 ، ج1307)طبرسـی، 

 ( 255، ص 8، ج 1422؛ ثعلبی، 348-349، ص 16

اهلل علیه و آله درباره افرادی که اهلل صلیدر روایت دیگری رسول

ها شهیدان هستند و فـزع آن روز بـه اند، فرمودند: آناستثنا شده

 ها فرمـوده:رسد، مگر به شهدا که پروردگار در مورد آنهمه می

یا َُیِهَا النَّاسُ اتَّهُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَـةَ »، «َُحْیاءٌ، عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

فَفَزِعَ مَ ْ فِی السَّماواتِ وَ مَ ْ فِی الْأَرْضِ »و « ءٌ عَظِیمٌالسَّاعَةِ شَیْ

؛ 3257، ص 10ق، ج  1419حـاتم، ابی)اب «. إِلَّا مَ ْ شـاءَ اللَّـه

 (476، ص 27ق، ج  1420 فخر رازی،

، «شـهدا»با بررسی آیات، روایات و آراء تفسیریِ مرتبب با واژه 

شود که ایـ  واژه حـدود ده مصـداق مختلـف را در مشاهده می

شــدگان درراه جهــادِ الهــی، تنهــا یکــی از گیــرد؛ کــه کشتهبرمی

چـه کسـانی « شهدا»که مهصود از باشند؛ لذا ای مصادیق آن می

ای  استثنا شامل همه مجاهدان در همـه مراتـب و  هستند؛ و آیا

تتبع  _پس از بررسی اصالت حدیث_شود یا نه، باید درجات می

 شود.

ای که در احادیث، با وجود طرق مختلف تکرار گردیده، ای  نکته

در عـر  الهـی حضـور خواهنـد « شمشیر»با « شهدا»است که 

ت؟ و چـرا داشت؛ اما چرا در روایات بر شمشیر تأکید شـده اسـ

های آغشته بـه خـون و زخمـیِ راه خـدا، مثالً گفته نشده با بدن

های زخمـی حضور خواهنـد داشـت؟ شـاید اسـتدالل بـه بـدن

تر برای شـهادت در راه خـدا باشـد. آیـا ذکـر ای ملموسنشانه

تنها نشانِ مجاهدان راه خدا است یا نشانی برای انجام  "شمشیر"

 یک اقدام و عملِ خاص؟

اختصاصی به  «اال م  شاء اهلل»حههان معاصر معتهدند برخی از م

حامالن عر  ندارد، کسانی که در حدّ عصمت و امامت هسـتند 

ها، مثـل شـهدا و صـلحا و و شاگردان ملحق به ای « باالصالة»

ها تبع ای صدیهی  البته با حفظ درجات و مراتب، ممک  است به

وند و زنده از بـرزخ شها زنده وارد برزخ میهم زنده باشند؛ ای 

 «ربنا َُمَتَّنَا اثْنَتَیْ ِ وَ َُحْیَیْتَنَـا اثْنَتَـیْ »شوند، و آیه وارد قیامت می

ال یَذُوقُونَ فیها الْمَوْتَ إِالَّ الْمَوْتَةَ » هاها نیست؛ ای دیگر برای ای 

 (46(، جلسه 1393/10/21هستند. )سایت اسراء، )«... الْأُولی

شود آنکه صعق برای اجسام اتفـاق مطرح میسؤالی که در اینجا 

افتد یا ارواح و یا هر دو؟ اگر بـرای اجسـام اسـت کـه اکثـر می

اند و نیـازی شهیدان فی سبیل اهلل قبالً دچار مرگ جسـمی شـده

 –ها را استثنا کند و اگر بـرای ارواح اسـت نبوده که خداوند آن

بـر جـاودانگی نظر اکثر دانشـمندان  -گونه که قبالً بیان شدهمان

روح است. در راستای پاسخ به ای  دو سؤال روایتی مرتبب بیان 

 گردد:می

یا ُبا عبد اللَّـه »...السالم پرسید: ای از امام باقر علیهسؤال کننده

گردد یا باقی به همـان آیا روح بعد از خروج از بدن متالشی می

 حضرت فرمود: روح باقی است تا وقتی که اسـرافیل حال است؟

در صور بدمد؛ در آن هنگام تمامی ُشیاء باطل و فنا گردد؛ پـس 

چنان کـه در حس و محسوسی نماند؛ س س خداوند اشیاء را آن

اند، اعاده و ایجاد نماید و ای  وقایع بی  دو نفخـه مرتبه اول بوده

( بنابرای  با توجـه بـه 350، ص 2، ج 1403)طبرسی، « است...

 شوند.اسرافیل دچار صعق می ای  حدیث ارواح هم پس از صور

تر شدن ای  بحث بـه دو روایـت دیگـر از حضـرت برای روش 

 شود: صادق علیه السالم اشاره می

طاً لِتَکُونُـوا »ی ایشان در مورد آیه وَ کَـذلِکَ جَعَلْنـاکُمْ ُُمَّـةً وَسـَ

هیداً ( 143)بهـره/ «شُهَداءَ عَلَ، النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شـَ

...کسی که شهادت او در ای  دنیـا بـر یـک صـاع » فرموده اند: 

شـود چگونـه در روز قیامـت بـرای شـهادت خرما پذیرفته نمی

شود؟... نه چنی  نیست خدا هرگز چنی  افراد را اراده طلبیده می

؛ بحرانـی، 46-45، ص 1376)صحیفه السجادیه، «. نکرده است

ــ 160، ص1، ج1415 ــری ای ــات دیگ ــر  ( در روای ــان ب گواه

پیشوایان معصوم علیهم السالم تطبیق شده اسـت. )ر.ک: صـفار، 

، 1380؛ عیاشـی، 62، ص 1410؛ کوفی، 63، ص1ق، ج1404

ــی، 62، ص1ج ــه از  (146-147، ص1، ج1407؛ کلین از جمل

ما هستیم که خداونـد »حضرت صادق علیه السالم روایت شده: 



 19/در استثناشدگان از صَعق در نفخ صور اول نیقیآراء مفسران فر یانتقاد یبررسهمکار:  و یاردکان ییجواد پورروستا 
 

 
 

ُُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ  جَعَلْناکُمْ وَ کَذلِکَقصد کرده در کالمش 

هر زمان، امام، از ما دارد که شاهد بر اهـل زمـان ... عَلَ، النَّاسِ

 (886-885، ص2، ج1416)هاللی، «. خود است

 السالمحضرت موسی علیه -5-3-3

های تفسیری عامه و خاصه، روایتـی از ُبـی در برخی از کتاب 

ق،  1412؛ طبـری، 142ص  ،2. ق، ج 1411هُرَیرة، )صنعانی، 

( جــابر 476، ص 27ق، ج  1420؛ فخــر رازی، 21، ص 24ج 

( 348، ص 16ق، ج  1408ب  عبداهلل انصاری )ابوالفتوح رازی، 

( نهـل 469، ص 8ق، ج  1415ابی سـعید خُـدری )آلوسـی،  و

السالم کسی است کـه از که حضرت موسی علیهشده، مبنی بر ای 

بـار مـرده شده است؛ زیـرا او یکمرگ، توسب نفخ صور استثنا 

ای  نظر در راستای تفسیری است که « وَ خَرَّ مُوسی صَعِهاً»: است

 صعق حضرت موسی علیه السالم به مرگ تفسیر شود.

گفته شده که دلیل ای  تأویل آن است که روایت شـده یـک روز 

الّـذی اصـطفی موسـی »گفت: و مردی جهود در بازار مدینه می

آن خدایی که موسی را بر آدمیان برگزیـد قسـم. به  «علی البشر

گـویی و فردی از انصار سیلی بر روی او زد و گفـت: چنـی  می

رسول خدا در میان ماست! رسول اهلل صلّی اللّـه علیـه و آلـه و 

ــلم ــه س ــون ب ــاه چ ــد؛ آن گ ــه خواندن ــ  آی ــتثنا ای جای اس

رسیدند،فرمودند: اول کس که سر از گور بردارد، مـ  باشـم کـه 

های از قوایم عر  سی را بنگرم در حالی که او دست در قایممو

زده، ندانم تا او را پیش از م  زنده کرده باشـند؟ یـا او از آنـان 

 «باشد که خدای در ای  آیه از صعق استثنا کرد؟

از لحا  سند و احوال راویان حدیث، ُبی هُرَیـره )ابـ  شـاذان، 

-185ص  ،  1354؛ ابــ  بابویــه، 494-497 ، ص  1350

م، کـل  1969؛ ابوربـه، 27-28ق، ص  1405؛ اب  قتیبـه، 184

ــه کــذب و وضــع اســت امــا جــابر )ابــ  قــیم  کتــاب( مــتهم ب

ـــه، ـــی، 12، ص 1م، ج  1973جوزی ، ص 3ق، ج  1427؛ ذهب

 ،  1348؛ طوسی، 2 ، ص  1342( و ابی سعید )برقی، 189

( افرادی هستند که از جانب رجالیون فهیه، موثـق و 30-38ص 

اند؛ اما تنها مفسری که از جابر روایـت کـرده، دوح اعالم شدهمم

ابو الفتوح است و او نیز سلسله سند حدیث را ذکر نکرده اسـت؛ 

شـود. لذا از ای  نظر اصالت حدیثِ جابر نیـز دچـار اشـکال می

الزم به ذکر است که روایت ابـی سـعید و ابـوهریره در صـحیح 

 .بخاری، صحیح مسلم و ... نهل شده است

از لحا  محتوا، مطلب قابل برداشـت از جملـه پایـانی، محـل  

رسد پیامبر اکرم اشکال است؛ زیرا از ای  روایت چنی  به نظر می

تگـان از صـعق نیسـتند؛ وایـ  صلی اهلل علیه و آله جزء امان یاف

السالم از استثناشـدگان احتمال داده شده که حضرت موسی علیه

باشند. چگونه ممک  است خاتم و ُفضل پیـامبران و کسـی کـه 

انـد، دچـار فـزع و پیامبران پیشی  به آمدن ایشان بشـارت داده

 صعق روز قیامت شوند؟!

ای  مطلب کـه ای برای نکته دیگر اینکه در آیه مورد بحث قرینه

اند، در رخدادهای دیگـر از افرادی که یک بار دچار صعق شده»

وجود ندارد؛ اگر بخواهیم ای  قاعده  «صعق در امان خواهند بود

را برای در امان ماندن در نظر بگیرم، آن چهـل نفـر کـه همـراه 

هـا نیـز دچـار السالم به میعادگاه رفتنـد و اتفاقـاً آنموسی علیه

 1415؛ حـویزی، 200، ص 1ق، ج  1387ویـه، صاعهه )اب  باب

الســالم ( شــدند و بــه درخواســت موســی علیه64، ص 2ق، ج 

دوباره حیات یافتند، نیـز بایـد از نفـخ صـور در امـان باشـند! 

( در قرآن کریم به مـرگ و 293، ص 17، ج 1390)طباطبایی، 

حیات مجدد افراد دیگری نیز اشاره شده در حالی که در روایات 

ها وجـود نـدارد. )ماننـد مـرگ و ای برای استثنا شدن آنقرینه

( بنـابرای  هرچنـد ممکـ  اسـت 30حیات عزیر پیامبر؛ توبـه: 

السالم جزء استثناشدگان باشـند امـا دالیـل حضرت موسی علیه

 رسد.ارائه شده توسب طرفداران ای  نظریه صحیح به نظر نمی

 های رضوان و دوزخحور، ولدان و نگهبان -5-3-4

رخی، مصداق استثناشدگانِ از صعق را مالک رضوان، حورالعی  ب

؛ 386، ص 5، ج 1412اند. )طبرانــی، و خزنــه دوزخ دانســته

، 8، ج 1371؛ میبدی، 348، ص 16، ج 1408ابوالفتوح رازی، 
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( هاهراً شاهد و مؤیدی برای انتخاب یـا پـذیر  ایـ  436ص 

ا باکمی تفاوت تفسیر ذکر نشده است. فخر رازی نیز ای  دیدگاه ر

ساکنان عر  و کرسـی را « حورالعی »نهل نموده و پس از ذکر 

؛ 476، ص 27ق، ج  1420هم اضافه کرده است. )فخـر رازی، 

ق، ج  1419حــاتم، ابی؛ اب 143، ص 2ق، ج  1411صــنعانی، 

 (3256، ص 10

ای یافـت نشـد کـه های صورت گرفته در آیات، نمونهبا بررسی

اسـتفاده نمـوده « مـ »از اسم موصـول  خداوند برای فرشتگان

باشد؛ به ای  سبب و اینکه ای  رُی تفسیری، پشـتوانه قرآنـی و 

روایی ندارد، پذیر  دیدگاه حور و ولدان و نگهبانان بـه عنـوان 

استثنا شدگان از صعق محل اشکال خواهد بود؛ یا حداقل اینکـه 

 شاهدی برای پذیر  ای  ادعا وجود ندارد.

 ه بودن مستثناناشناخت -5-3-5

فَصَعِقَ مَ ْ فِی السَّماواتِ وَ مَ ْ فِی الْـأَرْضِ إِلَّـا »قتاده درباره آیه 

با نفخ صور اول[ احدی بـاقی نمانـد »دگفته است:  «مَ ْ شاءَ اللَّهُ

میرد و قطعاً افرادی را اسـتثنا نمـوده کـه خـدای، که میمگر آن

، )ابوالفتوح رازی، اندکه چه کسانی استثنا شدهتر است به آنعالم

که در قرآن و اخبار چیزی که ( درحالی348، ص 16، ج 1408

)فخـر رازی، « برای تشخیص ای  افراد داللت کند، وجود ندارد.

( اکثر مفسران بر ای  نکتـه کـه در آیـه 476، ص 27، ج 1420

ای برای تشخیص استثناشدگان وجـود نـدارد، هـم مربوطه قرینه

آنچه قتاده ادعا کرده، در آیات دیگـر و  نظر هستند؛ اما برخالف

 اند.اخبار متعددی استثناشدگان معرفی شده

 خودِ پروردگار -5-3-6

شده که خودِ پروردگار از ای  امـر مسـتثنا از حس  دبصری[ نهل

« وَ یَبْهـی وَجْـهُ رَبِّـکَ ذُو الْجَـاللِ وَ الْـإِکْرامِ» است. وی به آیـه

 «هو اللّه الواحد الههار»نویسد: ی( استناد نموده و م27)الرحم : 

؛ 476، ص 27ق، ج  1420مســتثنا خــدا اســت. )فخــر رازی، 

، ص 8 ، ج  1371؛ میبـدی، 136، ص 5تـا، ج نیآوردی، بی

436) 

عالمه طباطبایی در تفسیر ای  آیه پس از بیان برخی از آراء، ای  

تر دانسـته اسـت. پایـهتر و بیدیدگاه را از همه سخنان، سـخیف

 (445، ص 17 ، ج  1390طباطبایی، )

است؛ اما  شکی نیست که خداوند، جاویدان و وجه او، وجه باقی

که مهصود از استثنا در ای  آیه، اهلل جل جالله دانسـته شـود، ای 

که هی  شاهدی برای اثبـات امر نادرستی است؛ زیرا عالوه بر آن

طه نیـز ای  رُی موجود نیست، بلکه با سیاق و هاهر آیاتِ مربو

که مـرگ همـه موجـوداتِ  سازگاری ندارد. آیه در پی آن است

هـا را در نفـخ آسمان و زمی  در نفخ صور اول و زنده شـدن آن

صور دوم، قبل از برپایی صحنه قیامت را به تصویر بکشـد و در 

در برپـایی  )شـاءَ اهلل(ای  استثنا، سخ  از اراده و قدرت خداوند 

وَ یَبْهـی وَجْـهُ »کـه آیـه درحالی صحنه محشر و وقایع آن است؛

در مهام بیان اوصاف خداوند است؛ لذا از لحا  محتوایی « رَبِّکَ

 رسد.بدون ارتباط با آیه مربوطه به نظر می

 انبیا -5-3-7

مالک ب  ُنس روایتی از پیامبر اکرم صلی اهلل علیـه و آلـه نهـل 

، ج 1422عطیه، اند. )اب کرده که ایشان استثنا را انبیا الهی دانسته

( در میان مفسران، اب  عطیـه در نهـل ایـ  روایـت 541، ص 4

منفرد است و منبع یا سندی هم برای حدیث مذکور نهـل نکـرده 

ای برای رد یا است، لذا از آنجایی که در آیه مورد بحث نیز قرینه

توان آن را به عنوان یکـی تأیید ای  دیدگاه وجود ندارد، تنها می

 تفسیری مطرح نمود.از احتماالت 

 مارها و کژدمانِ دوزخ -5-3-8

 اند مهصود از استثناشدگان از صعق، مارها و کژدمانبرخی گفته

اند. دوزخ است، اما دلیل یا سندی بر اثبات ای  مدعا ارائه نکرده

، 5، ج 2008؛ طبرانی، 349، ص16، ج 1408)ابوالفتوح رازی، 

 (386ص 

کند ای  است که ذه  مبادرت می سؤالی که با ذکر ای  دیدگاه به

چرا خداوندی که اَرحَم الراحِمی  است، تنها چیزی که زنده نگـه 

خواهد بالفاصـله و بـدون دارد، لوازم عذاب است؟ آیا او میمی
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ها، متمـردان درگـاهش را عـذاب فوت وقت، بعد از نشر انسـان

 کند؟

ن بـه یکی از اشکاالتی که بر ای  دیدگاه وارد است، توجه نکـرد

و اختصاص آن به انسان یا موجودات « مَ »کاربرد اسم موصول 

شعور است. باید توجه داشت که اگر مهصـود مـار و عهـرب ذی

 شد. استفاده می« ما»بود، از اسم موصول 

ماواتِ وَ مَـ ْ فِـی »آیات  َُ لَمْ تَرَ َُنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَـ ْ فِـی السـَّ

الْهَمَرُ وَ النِجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابِ وَ  الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ

کَثیرٌ مِ َ النَّاسِ وَ کَثیرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذابُ وَ مَ ْ یُهِ ِ اللَّهُ فَما لَهُ مِـ ْ 

َُ لَمْ تَرَ َُنَّ اللَّهَ یُسَبِّحُ »( و 18)حج/ « مُکْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ

هُ مَ ْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّیْرُ صَافَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَالتَهُ لَ

( شـاهدی بـر ایـ  41)نور/  «وَ تَسْبیحَهُ وَ اللَّهُ عَلیمٌ بِما یَفْعَلُونَ

م  فی السـماوات و مـ  فـی »مدعا است؛ زیرا خداوند در ابتدا 

شـید و مـاه، را بیان و س س به صورت جداگانـه خور« االرض

درختان، چهارپایان، پرندگان و ... را به آن عطف نموده است؛ به 

ای  معنا که جمادات، نباتات و حیوانات در جرگه اسم موصـول 

توان ای  دیدگاه که رسد نمیگیرند؛ لذا به نظر میقرار نمی« م »

اسـت، مصـداق مارها و کژدمان را استثناشدگان از صعق دانسـته

 سوره زمر دانست. 68ستثنا آیه مناسبی برای ا

 امواتِ قبل از نفخ صور -5-3-9

 «ال یَذُوقُونَ فیها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْـأُولی»برخی با استناد به آیه 

اند که قبل از ( استثناشدگان از صعق را کسانی دانسته56)دخان/ 

، 1408میرند. )ابوالفتوح رازی، بار دیگر نمیاند و یکصعق مرده

ــی، 349، ص 16ج  ــان، 280، ص 15، ج 1364؛ قرطب ؛ ابوحی

رسـد؛ ( ای  دیدگاه قابل قبول به نظر نمی221، ص 9، ج 1420

زیرا اوالً آیه مورد استناد، در سیاق آیاتی است کـه خداونـد در 

های متهی  در بهشـت، شـامل جایگـاه، لبـاس، آن به بیان نعمت

رداخته اسـت؛ یکـی از ها پهای آنهمسر، خوراک و سایر نعمت

هـا تنهـا ها و جاودانگی بهشتیان است؛ زیـرا مـرگ آنآن نعمت

همان مرگ اول ددر دنیا[ بوده است. اما ای  دیدگاه بدون در نظر 

ای از بهشـت ای، صـحنهگرفت  سیاق و بدون ذکـر هـی  قرینـه

 (57-51اخروی را به حادثه قیامت مرتبب کرده است. )دخان/ 

دهد و وقـوع مـرگ بـرای ر پس حیات رخ میثانیاً هر مرگی د

معنا است؛ لذا اینکه گفته شود خداوند فرموده با نفـخ بی« مرده»

اند، به نوعی جمله را دچار ها که مردهمیرند مگر آنصور همه می

کند، و با بالغت و فصاحت کالم وحی متناسب نیسـت؛ حشو می

ده پـذیرفتنی در نتیجه ای  دیدگاه نیز با توجه به دالیل ذکـر شـ

 نیست.

 همه ارواح -5-3-10

بـا »ها، بیان داشته عالمه طباطبایی پس از بیان برخی از دیدگاه

ها را مسـتند کدام از ایـ  دیـدگاهتوان هی توجه به لفظ آیه نمی

ایشان در ادامه فرضیه دیگری را مطرح کـرده و احتمـال « .نمود

« جداشده از بـدنارواح »است، مهصود از استثنا در ای  آیه داده

 است:

اگر بگوییم مرگ عبارت است از جدایی روح از جسـد و ایـ  »

میرند و تنها در جانداران دارای جسد تصور دارد و اما ارواح نمی

مَـ ْ فِـی » اند.. چـون ارواح هـم در بـی منظور از استثنا ایشان

هستند. مؤید ایـ  وجـه بعضـی از  «السَّماواتِ وَ مَ ْ فِی الْأَرْض

یاتی است که از ائمه اهل بیت علـیهم السـالم رسـیده اسـت؛ روا

 «لِمَـ ِ الْمُلْـک الْیـوْم»مانند آن روایتی که در ذیل آیـه شـریفه 

 ،«لِلَّهِ الْواحِدِ الْهَهَّارِ»واردشده، جوابی که در آیه آمده، یعنی جمله 

کالم ارواح انبیا علیهم السالم است و روایاتی دیگر که ای  معنـا 

 (445، ص 17، ج 1390)طباطبایی،  «.کندد میرا تأیی

آسمان، عر  و کرسـی بر اساس روایات موجود، در ورای هفت

ای حضـور دارنـد، )فـیض الهی وجود دارد که در آن نیز مالئکه

ـــانی،  ـــی، 192، ص 5، ج 1415کاش ، ص 5، ج 1415؛ بحران

( اما هاهر آیه ای  نکتـه را 375، ص 13، ج 1375؛ امی ، 414

اند که خدا فرموده باشد: هرکه در آسمان و زمـی  اسـت رسنمی

اند؛ ها و زمی ها که در ورای آسمانشود، مگر آندچار صعق می

ها بلکه هاهر آیه استثناشـدگان را از محـدوده زمـی  و آسـمان



 1400سال نهم، شماره دوم، و بهاروتابستان    آن        دوفصلنامه علمی پژوهشنامه تفسیر و زبان قر /22

 

 

که اسـتثنا داند؛ بنابرای  شاید با توجه به هاهر آیه احتمالِ ای می

 باشد.مزبور منهطع باشد، پذیرفتنی ن

، ص 4، ج 1415ایشان همچنی  با استناد بـه روایـت )بحرانـی، 

ــه 751 ــه آی ــوط ب ــوْمَ»( مرب ــکُ الْیَ ــ ِ الْمُلْ ــا را  ،«لِمَ ارواح انبی

دانـد، در صـورتی کـه روایـات و آراء پاسخگوی ای  سؤال می

مخالف، بر ای  نظر غلبه دارد. برای روش  شدن بحث بـه طـور 

 اشـاره« لِمَ ِ الْمُلْکُ الْیَـوْمَ»آیه  خالصه به آراء موجود در مورد

 :گرددمی

( به علت مرگ تمام موجودات، پاسخ ای  سؤال نیز از جانـب 1

؛ 709 ، ص3، ج 1423خود پروردگار است. )مهاتل ب  سلیمان، 

 516، ص 4، ج 1415؛ حویزی، 396، ص 5، ج 2008طبرانی، 

 (319، ص 17، ج 1390؛ طباطبایی، 752-

ها، چـه مـؤم  و چـه کـافر سؤال تمام انسان ( پاسخگوی ای 2

، 1408؛ ابوالفتـوح رازی، 22، ص 4، ج 1421هستند. )نحاس، 

 (805، ص 8، ج 1412؛ طبرسی، 19، ص 17ج 

های الهی به ای  سؤالِ پروردگار ( ارواح انبیا، رسوالن و حجت3

 (337، ص 4ق، ج  1415دهند. )فیض کاشانی، جواب می

ی هر دو گزینه اول و سوم روایـاتی ذکـر شایان ذکر است که برا

شده است؛ بنابرای  ای  دو خبر، بـه هـاهر یـا در واقـع بـا هـم 

کند همـه موجـودات از بـی  متعارض هستند؛ زیرا یکی بیان می

ماند و سؤال و جواب از جانب خود روند و تنها خدا باقی میمی

ماننـد و خدا است و دیگری قائل اسـت برخـی ارواح زنـده می

دهند. اما تعداد روایات و آراء ها پاسخ اهلل رب العالمی  را مینآ

مخالف، بر دیدگاه سوم غلبه دارد؛ زیـرا اکثـر مفسـران معتهدنـد 

مطلب جالب توجه «. سؤال و جواب، هر دو از جانب خدا است»

سوره غافر تنها دیـدگاه  16آنکه خود عالمه نیز ذیل تفسیر آیه 

انـد. تـی دو رُی دیگـر را ذکـر نکردهاند و حاول را بیان داشـته

( اما در هنگام تفسیر آیه 319، ص 17ق، ج  1390)طباطبایی، 

 اند!زمر، دیدگاه سوم را بیان نموده 68

گزینه دوم نیز رُی تفسیری اب  مسعود و با تکیه بر هاهر آیـات 

است؛ که از لحا  موقعیت زمانی بـا دو گزینـه دیگـر متفـاوت 

های اول و سوم مربوط بـه زمـان گزینه است، به ای  صورت که

پس از نفخ صور اول است و گزینه دوم مربوط به پـس از نفـخ 

رسد دیـدگاه اول ها است. لذا به نظر میصور دوم و نشور انسان

تر است؛ بنابرای  با توجه به اینکـه خـود آیـه نزد مفسران مهبول

ان بـه آن اسـتتناد تومحل اختالف است، نمی «لِمَ ِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ»

 کرد و آیه دیگر را تبیی  نمود.

بـه عنـوان « ارواح»باتوجه به آنچه گذشت، در نظر گرفت ِ همه 

 سوره زمر، شاهد کافی ندارد. 68آیه « استثنا»مصداقی برای 

 امام زمان )عج( -5-3-11

برخی نیز عالوه بر بیان تعدادی از آراء پیشی ، مصداق دیگـری 

ی از کسانی که بـر اسـاس مشـیت الهـی از را مطرح نموده و یک

اهلل االعظـم عجـل اهلل مستثنا خواهد بود را حضرت بهیه «صعق»

 اند:تعالی فرجه الشریف معرفی کرده

مرتبـه شود؛ س س از شدت ای  صـیحه یکدر صور دمیده می»

ها و تمـام اهـل زمـی  از جـ  و انـس و تمام مالئکـه آسـمان

انگ رحیل است در عسکر و قافله، میرند. تشبیه به بحیوانات می

باشـد. که کوچ کنید؛ و نافخ اسرافیل است که صـاحب صـور می

ها باشد، مثل حضرت بهیـة مگر کسانی که مشیت الهی بر بهاء آن

شـود اللَّه که بـا قـرآن، سـر حـوض کـوثر بـر پیغمبـر وارد می

مهتضای حدیث ثهلی ؛ و مثل حمله عر  و مثل حور و غلمان به

 ،  1369)طیب، «. هشت و خزنه جهنم و م  شاء اللَّهو خزنه ب

 (342، ص 11ج 

را به صراحت، اقتضای الزم حـدیث ثهلـی   ایشان دیدگاه خود 

دانسته است؛ هاهراً با ای  تهریر که چون در حدیث آمده  قـرآن 

لـذا  ،«حتی یردا علی الحـوض»شوند و اهل بیت از هم جدا نمی

-ف اقتضای حدیث دانسته شدهایجاد فاصله با مرگ و صعق خال

است. اگر امام زمان )عج( از صعق مسـتثنا نشـوند، بـه اقتضـای 

حدیث، پیوند و اتصال قرآن و عترت تا ورود بـه حـوض کـوثر 
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افتد لذا ای  مفسر با تکیه بر حدیث ثهلی ، امام مهـدی اتفاق نمی

 است.)عج( را یکی از مصادیق استثناشدگان دانسته

هایی که در روایات بـرای قیامـت و شباهت همچنی  با توجه به

قیام حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشـریف ذکـر شـده و 

زمر نیز ناهر بر ای  امر است، ایـ  احتمـال  68آیات بعد از آیه 

السالم و خـواص ایشـان که مهصود از استثنا حضرت مهدی علیه

کنـد توان روایتی که بیـان میشود؛ همچنی  میباشند، تهویت می

شهدا با شمشیرهای بر کمر بسته در کنار عر  الهی حضور پیدا 

 ای بر ای  مطلب دانست.کنند، را قرینهمی

 پیامبر اکرم )ص(، خاندان ایشان و اهل معرفت -5-3-12

برخی از علمای عامه و خاصه روایتی از حضرت صـادق علیـه 

هلل علیـه اند که در ای  روایت پیامبر اکرم صلی االسالم نهل نموده

و آله، اهل بیت ایشـان و اهـل معرفـت، استثناشـدگان از صـعق 

و قال جعفر فی قوله: محمد »نصر بیان داشته: اند. ابیشدهمعرفی 

)روزبهـان « صل، اللّه علیه و سلم و ُهل بیتـه و ُهـل المعرفـة.

است: ( همچنی  در خبر دیگری آمده224، ص3، ج2008بهل،، 

االستثناء محمد صل، اللّه  لّه عنه: اهلقال جعفر الصادق رض، ال»

-)حهی برسوی، بی« تعال، علیه و سلم و اهل بیته و اهل المعرفة

ألنّهـم بوجـه »( 394،ص5، ج1386؛ نهاوندی، 138، ص8تا، ج

إنّ مع اللّه حـاالت، نحـ  هـو، و هـو »هو، کما روی ُنّهم قالوا: 

: جعفر صـادق کـه خـدا از او راضـی بـاد فرمـود»یعنی . «نح 

استثناشدگان محمد صل، اللّـه تعـال، علیـه و سـلم و اهلبیـت »

ها نمودار او هستند؛ همان ؛ زیرا آن«ایشان و اهل معرفت هستند

همانـا بـا خداونـد »اند: ها روایت شده که فرمودهگونه که از آن

، 1386)نهاونـدی، «. حاالتی هست که ما او هستیم و او ماسـت

ر گرفت  ای  حدیث و یادآوری ( شاید بتوان با در نظ395،ص5ج

مصداق چهارم در ای  مهاله )خودِ پروردگار( که حس  بصری بـا 

)الـرحم : « وَ یَبْهی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَاللِ وَ الْـإِکْرامِ» تکیه بر آیه

اسـت؛ ایـ  دو ( خودِ پروردگار را  از ای  امر مستثنا دانسـته27

 مصداق را با هم منطبق دانست. 

وَ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصِورِ فَفَزِعَ »سوره نمل آمده:  89و  87در آیات 

مَ ْ فِی السَّماواتِ وَ مَ ْ فِی الْأَرْضِ إِالَّ مَ ْ شاءَ اللَّـهُ وَ کُـلٌّ َُتَـوْهُ 

( مَ ْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِ ْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ 87داخِری َ )

و روزى که در صور دمیده شود، پـس هـر کـه در » (89آمِنُونَ )

آسمانها و هر که در زمی  است به هراس افتد، مگر آن کس کـه 

( هـر 87خدا بخواهد و جملگ، با زبون، رو به سوى او آورند. )

کس نیک، به میان آورد، پاداشـ، بهتـر از آن خواهـد داشـت، و 

 (89«. )آنان از هراس آن روز ایمنند

  آیه روایتی از امام باقر علیـه السـالم نهـل در شرح و تفسیر ای

شده که ای  روایت در بسیاری از کتب عامه و خاصه با چنـدی  

ابو »نام السالم بهاست: یک، از یاران امام عل، علیهسند ذکر شده

آیا از معن، »خدمت امام آمد؛ حضرت فرمودند: « عبد اللَّه جدل،

... )تا پایان آیه   فَلَهُ خَیْرٌ مِنْهامَ ْ جاءَ بِالْحَسَنَةِای  سخ  خداوند 

بعد( به تو خبر دهـم؟ عـرض کـرد آرى فـدایت شـوم اى امیـر 

الحسنه معرفة الوالیة و حبنا اهل البیت و السـیئة مؤمنان! فرمود: 

حسـنه شـناخت والیـت و »« انکار الوالیة و بغضنا اهل البیـت

اهـل  دوست، ما اهل بیت است و سیئه انکار والیت و دشمن، ما

، 7، ج1371؛ میبدی، 131، ص2، ج1363)قمی، « باشدبیت م،

؛ 395، ص1410؛ کـوفی، 294، ص1408؛ اب  حکـم، 263ص

؛ 46، 5، ج2008؛ طبرانـی، 3024، ص9، ج1419حاتم، ابیاب 

( 242، ص1424؛ اب  مردویـه، 548، ص1، ج1411حسکانی، 

و مفسر نصر و ابوعبداهلل جدلی نهل شده مکمل احادیثی که از ابی

 68یکدیگر است و هر دو حدیت نیز تبیی  کننده استثنا در آیـه 

سوره نمل است. در تأیید ایـ  نظریـه آیـات و  87سوره زمر و 

ها از مجال ای  روایات فراوان دیگری نیز وجود دارد که ذکر آن

 مهاله خارج است.  

 حکمت استثنای از صعق -5-4

آیا تنها برای نشـان  علت و حکمت اشاره به ای  استثنا چیست؟

هـا دادن کرامت استثناشدگان و عنایت خاص پروردگـار بـه آن

است یا اینکه نشان از احاطه و قدرت پروردگار دارد؟ شاید هم 
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ای  استثنا حکمت دیگری داشته باشد؟ چرا برخی افـراد دچـار 

شوند؟ آیا بـرای آنـان در زمـانی کـه تنهـا بیهوشی و مرگ نمی

ای تدارک دیده شده و اند، برنامهها و زمی نداران در آسماحیات

قرار است عمل خاصی انجام دهند؟ یا ای  مستثنا شدن، تنها بـه 

 عنوان پادا  ویژه، برای آنان در نظر گرفته شده است؟

سوره نمل، صـعق را بـه فـزع تفسـیر  89برخی با استناد به آیه 

 نموده و داشت ِ عمل صالح و اخـالص را عـاملی بـرای مصـون

اند؛ اما با در ماندن از ای  فزع و به عنوان حکمت ای  امر دانسته

( به 13، ص 20، ج 1412طبری، نظر گرفت  برخی از روایات، )

های فزع و صعق دو نفخه جداگانه باشـد. اگـر رسد نفخهنظر می

ای در نظر گرفته شده، با یکـی ب ذیریم برای استثناشدگان برنامه

توان داشت  ای  صـفات را حکمـت ، نمیها نیزدانست  ای  نفخه

رسد ایـ  صـفات، یکـی از استثنا کردن دانست، بلکه به نظر می

ها و لوازم ضروری برای ورودِ افراد به جمعِ استثناشدگان ویژگی

 باشد؛ و نه حکمت استثنا از صعق.

مطلبـی « دمیـدن در صـور»از جانب برخی مفسران در حکمت 

امـا  (350، ص 16، ج 1408زی، ابوالفتـوح رابیان شده است؛ )

روایت یا دیدگاهی از مفسران که گویای حکمـت اسـتثنا کـردن 

رسـد بـرای یـافت  برخی از صعق باشد، یافت نشد. به نظـر می

حکمت و دلیل استثنای از صعق، باید روایـات را بررسـی کـرد. 

غالباً در تفاسیر چنی  بررسی صورت نگرفته و به ایـ  موضـوع 

نگارندگان هم وجه قبل توجهی برای ایـ  کـار و پرداخته نشده؛ 

 حکمتش نیافتند. امید است افرادی بررسی را گستر  دهند.

 

 گیری   نتیجه -6

به صورت مطلق برای همـه  ،«صعق»سوره زمر فعل  68در آیه 

کار رفته؛ اما در ادامـه، ها و زمی  هستند، بهکسانی که در آسمان

مهیـد گشـته اسـت. در «  شـاءَ اللَّـهُإِالَّ مَ ْ»ای  عبارت با تعبیر 

حهیهی یا مجازی بودنِ معنای ای  تهیید، میـان مفسـران فـریهی  

اختالف نظر وجود دارد. با توجه به هاهر آیه، روایات و اجمـاع 

مفسران ای  نتیجه حاصل شد کـه اسـتثنا در ایـ  آیـه، از نـوع 

حهیهی و متصل است؛ به ای  صورت که با نفخ صـور اول، همـه 

میرنـد، مگـر افـراد ها و زمـی  هسـتند میکسانی که در آسمان

ها.مفسران برای یافت  مصـادیق خاصی از ساکنان زمی  و آسمان

در نفـخ صـور اول آراء مختلفـی ارائـه « صعق»استثناشدگان از 

های صورت گرفته نشـان داد، در هـاهر آیـه بررسی اند کهکرده

جود ندارد و تنها با ای برای تشخیص مصادیق ومورد بحث قرینه

استناد به آیات دیگر و روایات و همچنی  بررسی قرائ ِ صـحتِ 

توان احتماالت ارائه شده را ارزیـابی نمـود. پـس از احادیث می

هایی چـون اسـتثنا بررسی آیات و روایات مشخص شد دیـدگاه

السالم مطابق با مباحث قرآنی، بودنِ شهدا، انبیا و امام زمان علیه

سو با مصداق عهلی است و ای  سه مصداق منطبق و همروایی و 

اکرم صلی اهلل علیه و آله، اهلبیت ایشان و اهـل  آخر یعنی پیامبر

شهدا، انبیا و امـام زمـان علیـه »معرفت است. به ای  صورت که 

یا امامـان « شهدا»گیرند که ذیل آخری  مصداق قرار می« السالم

پیامبر صلی اهلل علیه و آله  معصوم علیهم السالم هستند و اهلبیت

باشند و یا افرادی هستند که به وسیله اعتهـادات و اعمالشـان می

گیرند. با تطبیق آیـات و روایـات، در زمره اهل معرفت جای می

انبیا با قرارگیری در جایگاه اهل معرفت از صعق درامان خواهند 

ماند.حضرت موسی علیه السـالم نیـز از آن جهـت کـه از انبیـا 

گیرند اما شواهد ارائه ولواالعزم بودند، ذیل مصداق آخر قرار میا

شده از سوی مفسران برای اثبات امانِ ایشان از صعق قابل قبول 

فرشتگان، حور و ولدان و نگهبانان بهشت و »های نیست. دیدگاه

جهنم، خودِ پروردگار، مارها و کژدمان، اموات قبل از نفخ صـور 

ت نکردن روایات و اخبارِ آن با قـرائ  و به دلیل مطابه «و ارواح

 اصول صحت، قابل اتکا تشخیص داده نشد. 
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الکشـف و البیـان المعـروف ق(.  1422ثعلبی، احمد ب  محمد )

 لتراث العربی.. بیروت: دار إحیاء اتفسیر الثعلبی

الصحاح: تاج اللغة و صحاح ق(.  1407جوهری فارابی، ُبونصر )

 . بیروت: دارالعلم للمالیی .العربیة

شواهد التنزیـل لهواعـد ق(. 1411حسکان،، عبیداهلل ب  عبداهلل )

. تهران: وزارة الثهافة و اسرشاد اسسالمی، مؤسسة الطبـع التفضیل

 و النشر.

 تفسـیر روح البیـان.تـا(. مصطف، )بیحه، برسوى، اسماعیل ب  

 بیروت: دار الفکر.

. قـم: تفسیر نور الثهلـی ق(.  1415حویزی، عبدعلی ب  جمعه )

 اسماعیلیان.

. قـاهره: دار سـیراعالم النـبالءق(.  1427ذهبی، شمس الـدی  )

 الحدیث.

مفـردات ُلفـا  ق(.  1412راغب اصفهانی، حسی  بـ  محمـد )

 .. بیروت: دارالشامیهالهرآن

عرائس البیان فـ، م(. 2008نصر )روزبهان بهل،، روزبهان ب  اب،

. بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علـی حهائق الهرآن

 بیضون.      

. تهـران: مهدمـة األدب (.  1386زمخشری، محمود ب  عمـر )

 دانشگاه تهران.اسالمیموسسه مطالعات

ــائق ق(.  1407) ....................................... ــ  حه ــاف ع الکش

. بیـروت: دار غوامض التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه التأویل

 الکتاب العربی.

 .تفسیر سوره مبارکه زمر (.  21/10/1393سایت اسراء )

تفسیر السمرقندی المسمی ق(.  1416سمرقندی، نصر ب  محمد )

 . بیروت: دار الفکر.بحر العلوم

. حکمـت اشـراق (.  1384یـی )سهروردی، شهاب الـدی  یح

 ترجمه و شرح سید جعفر سجادی، تهران: دانشگاه تهران.

االتهـان فـی علـوم ق(.  1416سیوطی، عبد الرحم  ابـی بکـر )

 . بیروت: دارالفکر.الهرآن

الجدول فی إعراب الهرآن و صرفه و ق(.  1418صافی، محمود )

 . دمشق: دار الرشید.بیانه مع فوائد نحویة هامة

الحکمه المتعالیه  (.  1379لدی  شیرازی، محمد ابراهیم )صدر ا

 . قم: انتشارات مصطفوی.فی االسفار االربعه

بصائر الدرجات فـی فضـائل ق(.  1404صفار، محمد ب  حس  )

 .. قم: مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفیآل محمّد صلّ، اهلل علیهم

العزیـز تفسـیر الهـرآن ق(.  1411صنعانی، عبدالرزاق ب  همام )

 . بیروت: دار المعرفة.المسمّی تفسیر عبدالرزاق

. المیزان فـی تفسـیر الهـرآنق(.  1390طباطبایی، محمدحسی  )

 بیروت: مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
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التفسیر الکبیر: تفسیر الهرآن م(.  2008طبرانی، سلیمان ب  احمد )

 . اربد: دار الکتاب الثهافی.العظیم

. اسحتجاج علی ُهل اللجاجق(.  1403طبرسی، احمد ب  علی )

 مشهد: نشر مرتضی.

مجمع البیـان فـی تفسـیر  (.  1307طبرسی، فضل ب  حس  )

 . تهران: ناصر خسرو.الهرآن

. قم: تفسیر جوامع الجامعق(.  1412) .....................................

 حوزه علمیه قم.

. فسیر الهرآنجامع البیان فی تق(.  1412طبری، محمد ب  جریر )

 بیروت: دار المعرفة.

. تهران: مجمع البحری  (.  1375طریحی، فخرالدی  ب  محمد )

 مرتضوی.

. بـه اختیار معرفه الرجـال (.  1348طوسی، محمد ب  حس  )

 کوشش حس  مصطفوی، مشهد: دانشگاه مشهد.

 .التبیــان فــی تفســیر الهــرآنتــا(.  )بی ....................................

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

. اطیب البیان فی تفسـیر الهـرآن (.  1369طیب، عبدالحسی  )

 تهران: اسالم.

. تهـران: تفسـیر العیّاشـیق(.  1380عیاش،، محمد ب  مسـعود )

 مطبعه العلمیه.

بیروت: دار  التفسیر الکبیر.ق(.  1420فخر رازی، محمد ب  عمر )

 إحیاء التراث.

قـاهره: الهیئـة  معـانی الهـرآن.م(.  1980زیـاد ) فراء، یحیی ب 

 المصریة العامة للکتاب.

 دار الفکر. . قم:العی ق(.  1409فراهیدی، خلیل ب  ُحمد )

. تفسیر الصـافیق(. 1415فیض کاشانی، محمد ب  شاه مرتضی )

 تهران: مکتبة الصدر.

. تهـران: دارالکتـاب قاموس قـرآن (.  1374اکبر )قرشی، علی

 ه.االسالمی

. لجـامع ألحکـام الهـرآن (.  1364قرطبی، محمد ب  احمـد )

 تهران: ناصر خسرو.

 . قم: دار الکتاب.تفسیر الهمی (.  1363قمی، علی ب  ابراهیم )

تفسـیر کنـز  (. 1368قمی مشـهدی، محمـد بـ  محمدرضـا )

 . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.الدقائق و بحر الغرائب

الطـراز  (.  1384خان ب  احمد )علی کبیر مدنی شیرازی، سید

. مشهد: مؤسسه آل األول و الکناز لما علیه م  لغة العرب المعول

 السالم سحیاء التراث.البیت علیهم

. ترجمــه امیــر ای از تلمــودگنجینــه (.  1350کهــ ، راب. آ )

 فریدون گرکانی، تهران: چاپخانه زیبا.

تهران: دار الکتـب  الکافی. ق(.  1407کلین،، محمد ب  یعهوب )

 اسسالمیة.

. تهـران: تفسیر فرات الکوفیق(.  1410کوف،، فرات ب  ابراهیم )

 مؤسسة الطبع و النشر فی وزارة اسرشاد اسسالمی.

تـاج العـروس مـ  ق(.  1373مرتضی زیبدی، محمد ب  محمد )

 . بیروت: دار الفکر.جواهر الهاموس

. الهرآن الکریمالتحهیق فی کلمات  (.  1368مصطفوی، حس  )

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.

. بیـروت: تفسیر مهاتل ب  سلیمانق(.  1423مهاتل ب  سلیمان )

 دار إحیاء التراث العربی.
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تـاب . تهران: دارالکپیام قرآن (.  1374مکارم شیرازی، ناصر )

 السالمیه.

فصلنامه «.  تفسیر نفخ صور» (.  1391منصوری، محمدهادی )

 .11، شماره مطالعات تفسیریعلمی پژوهشی 

.  االسرار و عدة االبرارکشف (.  1371میبدی، احمد ب  محمد )

 تهران: امیرکبیر.

 . بیـروت: داراعراب الهـرآنق(.  1421نحاس، احمد ب  محمد )

 الکتب العلمیه.

. نفحات الرحم  ف، تفسـیر الهـرآن (. 1386نهاوندى، محمد )

 النشر.قم: موسسة البعثة، مرکز الطباعة و 

فســیر النکــت و العیــون تتــا(.  نیــآوردی، علــی بــ  محمــد )بی

 . بیروت: دار الکتب العلمیة.الماوردی

ان و جواهر البالغه فی المعانی و البیـق(.  1423هاشمی، احمد )

 . قم: مرکز مدیریت حوره علمیه قم.البدیع

. مُسرار آل محمد علیهم السالق(.  1416هالل،، سلیم ب  قیس )

 ادی.  اله :قم
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