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 چکیده
و  شود میسر داده  ؟جع؟مهدی امام ظهور  هنگام که توسط جبرئیل و است صدایی ،«ندای آسمانی»

این مورد که شود. در  خواهند شنید و بدین وسیله ظهور حضرت به جهانیان اعالن می را آن مردم همه
رسد یا  و توسط جبرئیل به گوش جهانیان می ندای آسمانی صوتی است که به صورت حقیقی و اعجازگونه

که به صورتی نمادین و سمبلیک بوده و مراد صدایی مهیب و امری طبیعی است که به واسطه برخی  این
خ می ح است. دیدگاه ؛و یا نمادی برای هشدار و عذاب االهی است ؛دهد انفجارها ر  های مختلفی مطر

 آسمانی ندای نمادین تبیین به ای کتابخانه روش به و تحلیلی -توصیفی صورت حاضر به پژوهش
 توجیه و تبیین قابل نمادگرایی آسمانی ندای در  آیا که است اصلی سؤال این به پاسخ صدد در  و پرداخته

است؟ دالیلی مانند کیفیت گسترش ندای آسمانی، محتوای ندا و امکان استعمال نمادین ندای آسمانی 
ح شده است؛ ولی هیچدر معنای هشدار و عذاب االهی ب یک از قوت  رای نمادگرایی در ندای آسمانی مطر
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 مقدمه
 :1397نعمانی،  ؛310، ص8 ج :1407 است )کلینی، «ندای آسمانی» ،های ظهور  از جمله نشانه

سنت  روایی شیعه و اهلهای  کتاب( که روایات آن در 435ص :1411طوسی،  و 252ص
؛ ابن 546و  516و  500و  239و  236و  235ص :1423)ابن حماد، صورت فراوان وجود دارد  به

سخن  ،رو این (. از 185و 145و  141ص :1428سلمی،  شافعی مقدسی و 196ص :1418مناوی، 
ح برخی پژوهشگران عرصه مهدویت که  شیعه امامیه های  به کتابروایات ندای آسمانی را طر

 .نیستاز دقت کافی برخوردار  ؛(496، ص2ج :1428 اند )صدر، دانستهمنحصر 
نیامده درباره ندای آسمانی سخنی که در آن های حتمی ظهور  است درباره نشانهاثری تر کم
 .(130ص ،3 همان، ج)اند  دانسته «متواتر »روایات ندای آسمانی را  ،برخی و به همین دلیل باشد

 ،«صیحه و صدا» : روایاتکند میمرحوم شهید صدر روایات این باب را به سه دسته تقسیم 
واحد . وی هر سه دسته از روایات را اشاره به مفهومی مشترک و رویدادی «ندا» و «هراس و هول»

گون  هرچند شیوه ؛ها تعارضی وجود نداردداند که در حقیقت بین آن می های بیان اخبار، گونا
 اخبار  به را آن افزاید: هرگاه داند؛ اما می را به تنهایی مستفیض می« ندا»وی اخبار  .است )همان(

  (.همان)شد  خواهند متواتر  بیفزاییم، «هراس و هول» و «صیحه و صدا»
دارد یا اشاره دای آسمانی معنایی حقیقی داشته و به صوتی به صورت اعجاز که ن در این

ح است. تفسیر نمادین از ندای  دیدگاه باشد؛معنایی نمادین و سمبلیک از آن مراد  هایی قابل طر
 ،هیصورت هشدار و عذاب االو یا به آسمانی به صورت امری طبیعی و صوتی ناشی از امور طبیعی

 شود. دو دیدگاهی است که بدان پرداخته می
ح  کریم توسط قرآن از  اتیبرخی از آ قیتطب فراوان، اتیروا ندای آسمانی در  شدن مطر

 جا که یکی از  از آن .است آن تیاهمگویای  ،بودن آن یحتم ( و4)شعراء:آن  بر  ؟مهع؟تیب اهل
است  او آمدن اعالن و انیجهان به ؟جع؟یمهد حضرت شناساندن ،یآسمان یندا اهداف

(؛ حقیقی یا نمادین بودن آن نیز از اهمیت باالیی برخوردار است که آیا 181ص :1397نعمانی، )
یا حاصل صوتی مهیب  ؛یابد اعجازگونه و توسط جبرئیل تحقق میاست این ندای آسمانی امری 

 در این دنیا است؟
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 ؛مستقلی انجام نگرفته است پژوهش و نوشته ،درباره حقیقی یا نمادین بودن ندای آسمانی
تاریخ و ». مقاالت اند داشتههر چند محققانی درباره اصل موضوع ندای آسمانی زحمات جدی 

)تربتی،  اثر حسین تربتی ،«ای از ظهور ندای آسمانی نشانه»، «ای آسمانیسیره: صیحه و ند
ری اثر محمد حسین مهو ،«ندای آسمانی نشانه ظهور » ؛(45ص :1393و  23: ص1392

کی از عالئم حتمی ظهور  تحلیل زبان گزاره» ؛(65ص :1382وری، )مه کبر  ،«های حا اثر سید ا
از جمله آثاری است که درباره ندای  ؛(74ص: 1396)حسینی قلعه بهمن،  حسینی قلعه بهمن

 )زمانی، اثر سید حسن زمانی ،«ندای آسمانی»مطالب مفیدی است. کتاب  ، متضمنآسمانی
 :1395)الهی نژاد،  اثر حسین الهی نژاد ،«های ظهور  نمادگرایی در نشانه» له( و مقا53ص: 1389

که در بخشی از نوشتار خویش به بحث حقیقی یا نمادین بودن هستند دو نگارشی  ؛(32ص
جا که پژوهشی مستقل و  . از آناند ها به صورت مختصر پرداختهندای آسمانی، اقوال و ادله آن

ک نون سامان نیافته و خأل معرفتی در این موضوع مشهود است؛ پژوهش تحلیلی در این زمینه تا
ح کرده و به تبیین  حاضر ابتدا دیدگاه های مختلم در زمینه نمادگرایی در ندای آسمانی را مطر

پردازد. سپس ادله متعدد دیدگاه نمادگرایی در ندای آسمانی را ذکر کرده و در  ها میهر کدام از آن
 پردازد. ها مییک از آننهایت به بررسی هر 

 شناسی  مفهوم
، 14ج :1377 در لغت به معنای بانگ، فریاد و آواز آمده است )دهخدا، «ندا: »ندای آسمانی

را  ( آمده است. راغب اصفهانی ندا1927ص :1386 معین، و 1015ص :1389 ؛ عمید،22393ص
ندای  (.796ص :1412 راغب اصفهانی،) استکرده معنا  صدا کردن آشکار  و کردن به بلند

 و همهشود  میسر داده  ؟جع؟مهدی امام ظهور  قبل از  که توسط جبرئیل و است آسمانی صدایی
یات با واژگانی شود. این واقعه در روا شنوند و ظهور حضرت به جهانیان اعالن می می را آن مردم

 :1411، طوسی و 252ص :1397نعمانی،  ؛310، ص8 ج :1407)کلینی،  «ندا»مترادف همچون 
و  650، ص2ج :1395 )ابن بابویه، «صیحه»(، 258ص :1397)نعمانی،  «صوت»(، 435ص

)ابن  «هّده»( و 252و  251ص :1397)نعمانی،  «فزعه» ،(151ص :1423ابن حماد،  و 652
 آمده است. ؛(141ص :1428، شافعی مقدسی و 151ص :1423حماد، 
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 نماد
نمود،  معنای نشانه یا عالمتی با معنای خاص،در لغت به و ای فارسی است  واژه« نماد»

 (. از 1030ص :1389عمید،  و 22731، ص14ج :1377 نماینده، سمبل و مظهر است )دهخدا،
نظیر سمبل، تمثیل، نشانه، استعاره، کنایه، تشبیه، رمز،  ،با معانی مختلفی« نماد»واژه  ،رو این

و  202: ص1385راد،  د )محسنیانکن ی میز، دال، نمودگار و نمون همسویکد، مظهر، مجا
 .(257ص :1376فراستخواه، 

که متکلم برای بیان هدف و غرض گفتار خود، به یک  عبارت است از آن« نماد» ،در اصطالح
کند رمزگونه و تجسمی تمّسک  ،شیء یا کار یا وضعیتی محسوس و ملموس از طریق نوعی تشبیه

فهم و درک کند )کبیری،   سخن را برای او قابلتری داشته باشد یا که بر مخاطب، تأثیر بیش
 .(13ص :1391

 توان می( 1965 ر1886) «تیلیش پل» زبان نمادین را در مغرب زمین، اصلی پرداز  نظریه و طراح
 سمبلیک یها گزارش کالمی، بیانات که است این زبان نمادین از  تقریر  ترین مرسوم .کرد معرفی

 مشتمل جزء دو بر  دینی، آموزه هر  ،در این دیدگاه. یندها ارزش یاها  نگرش یا اخالقی یها آرمان از 
 تصویری یا شاعرانه «پوسته» یک و شده تشکیل اخالقی یا ارزشی بینش که «هسته» یک: است

 مسیح عیسای حیات تجدید و ایثارگرانه مرگ تجسد، درباره مسیحیت یها داستان. آن از 
 ارزش دارای دیگران برای خودگذشتگی از  که امر  این دادن نشان برجسته برای است ای شیوه

نما بوده  غیر واقع ،«پل تیلیش»نمادگرایی در اندیشه امثال  .(54است )همان، ص واال  اخالقی
ج  قی برای آن در خار های دینی غیرشناختاری و غیرقابل صدق و  و لذا گزارهوجود ندارد که مطاب 

به  ،(؛ اما زبان نمادین در دیدگاه اندیشمندان مسلمان186ص :1385)ساجدی،  کذب است
 و تمثیل مقوله قالب در  ،دیدگاه اندیشمندان مسلمان از  متفاوتی بیان شده است. نمادمعانی 

 حکایت واقعیامری  از  نمادگرایی ،اصطالح این در . است شده تعریم استعاره و تشبیه و مجاز 
 با ارتباط بی وداشته باشند  تخّیلی جنبه نمادها که نیست گونه این و است شناختاری و کند می

اصطالح نمادگرایی و زبان نمادین در مورد تمثیل و مجاز، اصطالحی  .شوند لحاظ واقعیت
هر چند استفاده از تمثیل و مجاز و رمز در متون دینی، امری مسّلم و مقبول است و  ؛نوپدید است

کثر علمای اسال ، 3ج :1394و سیوطی،  255، ص2: ج1392)زرکشی، م بدان قائل هستند ا
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( و علمای حدیث، با تأیید حمل بعضی از روایات بر معانی مجازی، آن را راهی برای فهم 120ص
و صاحبان جوامع روایی، در مواضعی از   ها دانسته معنای صحیح و رفع تعارض و اجمال از آن

ح روایات، به وقوع مجاز در آن  زاده و اند )فقیهی صحیح هر کدام توجه دادهها و تبیین مفاد  شر
مرتضی، فیض . علمایی همچون شیخ صدوق، سیدرضی، سید(94ص :1389محمدی،  توکلی

بخاری،   اسماعیل  بن عالمه طباطبایی درمیان علمای شیعه و محمد و کاشانی، عالمه مجلسی
 ؛علمای اهل سنتحجاج نیشابوری، عبدالقاهر جرجانی و یوسم قرضاوی در میان   بن مسلم

ای تعابیر مجازی با شرع و عقل، آن روایات را  ای روایات و با قول به عدم مخالفت پاره ذیل پاره
 (.50ص :1394)همان،  اند پذیرفته

)مطهری،  اهلل مطهری اصطالح زبان نمادین به این معنا را در کلمات اندیشمندانی مانند آیت 
( و 290_287ص ، 3: ج1378)جوادی آملی،  دی آملیآیت اهلل جوا ؛(515_514ص ،1 ج تا: بی

توان یافت. البته  ( می104ص :1398و همان،  158: ص1389)مسعودی،  برخی دیگر از محققان
های دینی امری مرسوم بوده است؛ ولی  طور که گفته شد، استفاده از تشبیه و مجاز در گزاره همان

 است. روی سخن در استعمال زبان نمادین در این کاربرد
نما و  مراد نویسنده از نماد در این نوشتار، نمادی است به معنای تشبیه و مجاز و تمثیل و واقع

ج است نما و غیر  غیر واقع ،که نماد در آن« پل تیلیش»بر خالف دیدگاه  ؛دارای مطابقی در خار
 ای ندارد.  شناختاری است و از صدق و کذب بهره

است. با نگرشی در تاریخ  «حقیقت»نخست در هر کالمی  که اصل نکته حائز اهمیت دیگر این
شناسان تا مفسران و اصولیان و فقیهان و یا متکلمان،  اندیشه دینی مسلمانان، ادیبان و سخن

اند که  ی پایبند بودهو سمانتیک، همه بر این باور عقالیشود که در قلمرو داللت معنایی  معلوم می
بر _  عقلی یا نقلی معتبر  _که قرینه استواری مگر آن ؛حقیقت است ،اصل اولیه در هر سخن

مفاد توان  میشود کجا  معنای مجازی وجود داشته باشد. بر اساس قرینه است که معلوم می
در  ،(؛ بنابراین293ص :1385روشن،  توان )سعیدی نمیو کجا کرد ای را رها  ظاهری کلمه

خ دهد. اصل اولیه بر حقیقت و معنای ظاهری آن است، مگر این ،روایات  که محذوری ر
حقیقت آن است که سخن در مرحله استعمال بر همان »نویسد:  بن ِجّنی در این زمینه میا

ز معنای اصلی و یعنی سخنی که ا ؛باشد معنای وضعی خویش در کار آید و مجاز در مقابل آن می
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 .(442، ص2ج تا: ّنی، بیِج  )ابن« وضعی خویش درگذرد
مجاز وقتی است که لفظی از معنای اصلی »نویسد:  از میعبدالقاهر جرجانی در تعریم مج

 (.304ص :1991)جرجانی، « کند ول و عبور میلغوی واضع عد
معلوم  ،بنابراین .اند به این موضوع اشاره کردهنیز  ،اند که در این زمینه قلم زده یعلمای دیگر

رواست که در صورتی آوری به معنای مجازی،  اندیشمندان اسالمی، رویمنظر شود که از  می
گویا برای انصراف به معنای مجازی و  ای مجال برای معنای حقیقی مسدود بوده و قرینه

 نمادین نیز موجود باشد. 
که برداشت نمادین و رمزی از متون دینی، برداشتی برخالف ظواهر نصوص  نکته دیگر این

 ،رمزی و نمادین و این برداشتکرد  توان چنین برداشت ، نمیتا ضرورتی ایجاب نکندلذا  .است
 :گردد لحاظ اساسی شرط دو که ،است پذیر  امکان گاه آن

 ؛داشت روشنی و مستقیم برداشت آن از  نتوان و باشد ناممکن اخبار  ظاهر  به عمل .1
 تصویری بتوان تا باشد نزدیک اخبار  ظواهر  به تأویلی و رمزی های برداشت این امکان حد . تا2

گیر،  نحوی به داد؛ دست به اخبار  در  موجود مفاهیم و ظواهر  مجموع از  را اتکا قابل و کامل فرا
 :1428نباشد )صدر،  تاریخی اثبات قابل اصوال   و باشد شاّذ  که آن مگر  ،نشود فروگذار  خبری که
 .(173، ص3ج

 را زمانی تمثیل بر  کاربردهای مختلم تمثیل، حمل آیت اهلل جوادی آملی پس از بیان معانی و
اسما به حضرت آدم آموزش کرد. وی در توضیح جریان  حقیقت بر  حمل نشود که داند می
  نویسد: می

ْمل ْمل که است یصورت در  لیتمث بر  اسما میتعل انیجر ح   ؛نباشد ممکن قیتحق بر  ح 
ْمل مانع ق،یتحق اصالِت  وگرنه ْمل رایز  است؛ لیتمث بر  ح   تیعنا مستلزم ل،یتمث بر  ح 

 نه ،اند شده وضع یمعان ارواح یبرا الفاظ چون است؛ استظهار  در  تکّلم موجب و دیزا
 یمعنا و نداردسهمی  میمفاه محدوده در  مصداق، یها تیخصوص و ها،آن قوالب یبرا

 توان یم ،رونیا از . باشد داشته یعقل و یمثال ،یعیطب گوِن  گونه قیمصاد تواند یم جامع
ْرض» ،«اسم» ،«میتعل» عنواِن  مانند ،انیجر نیا در  مطروح نیعناو یبرا  «قول» ،«ع 

 و بشودشامل  ز ینرا  فرشتگان یحضور اشهاد که گرفت درنظر  یجامع میمفاه ؛«انباء»و
ْمل ایبر حال، نیا در . دیاین الزم یتجّوز گونه چیه  که شود ینم افتیدلیلی  لیتمث بر  ح 
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 از  انصراف سبب تا گردد، مزبور  کلمات و نیعناو یظاهر یمعنا از  نظر  صرف یبرا نهیقر
 .(228، ص3ج :1378)جوادی آملی،  شود لیتمث به شیگرا و قیتحق

 استفاده معتبر  روایات از  که است بوده آن بر  سعی نوشتار  اعتبار سنجی روایات نیز در این در 
 درباره داوری زیرا است؛ نشده برده بهره ضعیم روایات از  که نیست معنا بدان ،این اما شود؛

 قرائن مجموع و سند بررسی مانند پذیرد؛ انجام خاصی معیارهای اساس بر  باید روایات صحت
 ،بابی در  روایات فراوانی باشد. گاه معتبر  حقیقت در  ولی ضعیم؛ حدیثی سند شاید متنی. درون
 تحقق حدیث، اعتبار  اثبات هایراه از  دیگر  یکی شود. همچنین می روایات ضعم جبران باعث
 به ند؛یکدیگر مفسر  کریم، قرآن آیات مانند ؟مهع؟بیت اهل روایات است. آن محتوای عینی
 این بر . شود می طرف بر  دیگر  روایتی در  تفصیل و تفسیر  با روایتی در  اجمال و ابهام که ای گونه

 :1395فر و مقدسی،  )حیدریشوند  بررسی یکدیگر  کنار  در  باید خانواده هم روایات ،اساس
 .مقدمه(

 امری محتوم در روایات ،ندای آسمانی
. اند های ظهور است که در حتمیت آن روایات بسیاری وارد شده از جمله نشانه «ندای آسمانی»

به این امر تصریح شده است. از امام باقر و امام « محتوم»در برخی از روایات با عبارت 
ومِ »اند؛ از جمله  در این مورد وارد شدهدر روایات متعددی  ؟امهع؟صادق ْحتُّ َداءُّ ِمَن اْْلَ )کلینی،  «الن ِ
ومِ  ِمَن »یا  و (435ص :1411طوسی،  و 252ص :1397نعمانی،  ؛310، ص8 ج :1407 ْحتُّ ِذم اْْلَ

 اَل  ال َ
د َ  ْن  بُّ
َ
ِ  ِقیامِ  َقْبِل  ِمْن  يكوَن  أ ِئِ َناِعم َو ...  اْلَقا َماءِ  ِمَن  اْْلُّ (. روایات 264ص :1397، ی)نعمان «الس َ

َ  ِإن َ »دیگر با عبارت  ِئِ ومُّ  اَل  اْلَقا َناعٍّ  يَناِعم َحّت َ  يقُّ َماء ِمَن  مُّ ؛  کورانی و 177: ص1411)طوسی،  «الس َ
به این امر اشاره شده است. امام « البد»( و برخی دیگر با عبارت 423، ص7 ج :1428همکاران، 

د َ  اَل »...  د:نفرمای می ؟ع؟باقر  َناعٍّ  ِمْن  بُّ لٍّ  ِباْسمِ  يَناِعم مُّ ْلدِ  ِمْن  َرجُّ ِب  وُّ
َ
َماء ِمَن  َطاِلبٍّ  أ )طوسی، « الس َ

آن  «حتمیت»بحث اند،  وجه مشترک تمام روایاتی که درباره ندای آسمانی آمده (.433ص :1411
 است.

همچون مرحوم صدوق، نعمانی، شیخ طوسی و شیخ مفید به حتمی بودن آن بسیاری علمای 
و  435ص :1411؛ طوسی، 264ص :1397، ی؛ نعمان651 ،2ج :1395)ابن بابویه، اند  اشاره کرده
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 .(371، ص2 ج :1372مفید، 
پنج نشانه خواهد بود که همگی  ،پیش از قیام قائم»د: نفرمای میاین زمینه در  ؟ع؟امام صادق

 «عالمات محتوم است: یمانی، سفیانی، صیحه، کشتن نفس زکّیه و فرو رفتن زمین در بیداءاز 
 (. 650 ،2ج :1395)ابن بابویه، 

 مختلف درباره ندای آسمانی  دو دیدگاه
عمده  حقیقی یا نمادین بودن ندای آسمانی دو دیدگاهدر زمینه به مضمون روایات   باتوجه

 وجود دارد:

 آسمانیحقیقی بودن ندای 

امری حقیقی است. این  ،ندای آسمانی و همه مسائل مربوط به آن ،این دیدگاهبراساس 
صورت امری  کند؛ بلکه آن را به صورت امری طبیعی توجیه نمی دیدگاه ندای آسمانی را به

خ خواهد داد ؟جع؟که در آخرالزمان و هنگامه ظهور حضرت مهدیکند  تفسیر میگونه  معجزه  .ر
 ین دیدگاه نگاهی اعجازگونه به این نشانه ظهور دارد.ا ،بنابراین

صورت  که بهعنوان کرده است ترین عالئمی شهید صدر صیحه آسمانی و ندا را یکی از مهم
 نویسد:  می. وی دهد اعجاز از نزدیک شدن ظهور اطالع می

 احتمالی لکن بگیریم؛ سمبلیک و رمزی معنای به است ممکن گرچه را ها نشانه این»
 را خود ظاهر  و صریح معنای همان عبارات این کهآن است  بر  ما اعتقاد و است عیدب

 .(540ص ،2 ج :1428 صدر،)« دارند
 صورت احتمال آورده وی در جای دیگر معانی طبیعی برای صدا و صیحه آسمانی را به

سیاق این احتمال، از داللت روایات و »پندارد:  احتمال را بسیار دور میسپس این  است و
ْل َعَليِهْم ِمَن > ها بسیار دور است؛ به ویژه با استدالل به آیه شریفهکلی آن ِ  ُنَنز 

ْ
ِإْن َنَشأ

ْعناُقُهْم َلها خاِضِعيَن 
َ
ْت أ ماِء آيًة َفَظل َ صدا و »که این آیه در روایتی بر  (4: شعراء) <الس َ

امام ین روایت از هول و هراس(. انیز تطبیق شده است )عالوه بر تطبیق آن بر « صیحه
ُل َعَليِهْم ِمَن  فتلوت هذه اآلیة:»... گوید:  نقل شده است. راوی می ؟ع؟صادق ِ  ُنَنز 

ْ
>ِإْن َنَشأ

ماِء< یحة؟ قال: نعم. لو كانت الص   الس َ یحة، خضعت أعناق آية ...  قلت: أ هى الص 
و ُل َعَليِهْم ِمَن >  آیه ؛(246ص ،3 ج :1422 قندوزی،)؛ «جل  أعداء اهلل عز  ِ  ُنَنز 

ْ
ِإْن َنَشأ
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ماِء  سپس از حضرت پرسیدم: آیا این آیه درباره صدا و صیحه  و را تالوت کردم ...< الس َ
وقتی پدید آید، گردن دشمنان خدای عز و جل فرو افتد و  ؛آری»: ندفرمودحضرت است؟ 

انفجار  ای ساده همچون صدای خاضع شدن دشمنان خدا، نتیجه حادثه .«خاضع شود
پذیرد که  سابقه صورت می بلکه در نتیجه اتفاقی تکوینی و بی ،موشک یا هواپیما نیست

 (.127-126 ص ،3 ج :1428 صدر،)« در آن عنصر اعجاز وجود دارد
ل شهید صدر بیان شد، تطبیق آیه  همان سوره شعرا بر عالمت صیحه و  4طور که در استدال

ک ،ندای آسمانی هی بدانیم؛ زیرا تفسیر طبیعی از ه این عالمت را معجزه االدر صورتی امکان دارد 
تواند باعث خضوع و گردن  نمی -... صورت صدای انفجار، موشک و  یعنی به - این عالمت

 نهادن دشمنان خداوند شود. 
گر ندای آسمانی را  دیگر نگاه نمادین به آن معنا ندارد. خداوند کردیم، اعجاز تفسیر به حال ا

گیرد و ندای آسمانی و کیفیت انتقال آن  متعال برای پیشبرد جبهه حق از قدرت اعجاز بهره می
هی و اعجازگونه تحقق خواهد همگی به قدرت االمقوله به گوش همه مردم و سایر موارد در این 

 همین تفسیر است. ،یافت. مقتضای ظهور روایات

 دین بودن ندای آسمانینما

امری نمادین و مجازی است.  ،ندای آسمانی و همه مسائل مربوط به آن ،این دیدگاهبراساس 
 : کردتوان تفسیر  نگاه نمادین به ندای آسمانی را به دو صورت می

 ؛استصورت امری طبیعی و صوتی ناشی از امور طبیعی  ندای آسمانی به .1
 .استهی دار و عذاب االندای آسمانی نمادی برای هش .2

 کنیم: ین را در دو قسمت پیگیری میدیدگاه نماد ،بنابراین

 نمادی برای صوتی مهیب ،ندای آسمانی
برای صدای مهیب و است نمادی ، ندای آسمانی که در روایات آمده، این دیدگاهبرمبنای 

توسط هواپیماها شکسته شدن دیوار صوتی  و امری طبیعی که در دنیا به واسطه برخی انفجارها
خ می داند؛ بلکه  نمیمنحصر نگاه اعجازگونه  بهروایات ندای آسمانی را  ،این دیدگاه .دهد و... ر

مخصوصا  در دنیای امروز که با پیشرفت علم و  ؛پندارد تفسیر طبیعی را امری ممکن می
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 ص :1378 نویسندگان، از  جمعی) هایی بسیار سهل و ممکن است تکنولوژی ایجاد چنین صوت
287-288).  

شود.  جبرئیل ایجاد می توسط که است آسمانی ندای ،یابد تحقق می آنچه ،با توجه به روایات
معنای  ،شود و این هی جبرئیل ایجاد میظاهر این روایات باید صوتی باشد که توسط فرشته اال

بلکه این  هی در بین نیست؛ندای فرشته اال ،دیدگاه نمادینبراساس مطابقی روایات است؛ اما 
واسطه انفجار، شکستن دیوار صوتی توسط هواپیما و ... تحقق هندا و صدایی طبیعی است که ب

خالف ظاهر روایات و به اصطالح کنایی و است یابد. چنین نگاهی به روایات تفسیری  می
 نمادین.

مزی پذیرد؛ اما در توضیح این تفسیر نمادین و ر این نگاه نمادین را نمی ،شهید صدر خود
  نویسد: می

در  .معانی طبیعی است، نه اعجازی« هول و هراس»و « صدا»احتمال سوم: مقصود از 
گیری که -« )هول و هراس»نتیجه  به  - به طور مثال - فزعه( تعبیری است از ترس فرا

گیری به وجود می صیحه(  -« )صدا»آید و مراد از  سبب نگرانی از جنگ یا بیماری وا
از انفجار بمب یا موشک یا شکسته شدن دیوار صوتی توسط  صدای مهیبی است که

،) .ها خواهد رسید های اتمی و ... به گوش هواپیماها و یا انفجار در برخی زرادخانه  صدر
 (.126ص ،3 ج :1428

صورت امری  ضمن پذیرش تحقق ندای آسمانی به ،پژوهشگری دیگر در این عرصه
هایی که برای آن در روایات آمده است، و نیز هماهنگی  به ویژگی گونه، مخصوصا  باتوجه معجزه

 :امری ممکن دانسته است ،صورت طبیعی  بهرا احتمال تحقق آن  ؛ظاهر روایات با این فرض
ولی تحقق آن به طور  ؛ندارد گرچه پدیدار شدن ندای آسمانی، به گونه معجزه، مانعی

در عصر  .طبیعی هم، امکان دارد و لزومی ندارد که آن را پیچیده و حمل بر معجزه کنیم
بینی چنین حوادثی، فوق العاده، عجیب و تحقق عادی آن  صدور این روایات، پیش

ای امری بسیار  ولی در جهان امروز، واقع شدن چنین پدیده ؛نموده غیر ممکن می
 ،ها و ابزارهای پیشرفته صوتی و تصویری عادی است. با استفاده از ماهواره طبیعی و
تری که امکان  های قوی و مدرن تلویزیونی، رادیویی و وسایل و ابزار پیشرفته فرستنده

توان فریاد حق را به گوش همه  به آسانی و همزمان، می ؛دارد در آینده به کار گرفته شود
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 .(288-287 ص :1378 یسندگان،نو از  جمعی)جهانیان رساند 

الهی ،ندای آسمانی  نمادی برای هشدار و عذاب ا
به قرائنی توجیه دیگری برای نمادین بودن صیحه و   برخی از پژوهشگران مهدویت باتوجه

نمادی برای هشدار و  ،که صیحه و ندای آسمانی در روایات این ،و آناند  کردهندای آسمانی ارائه 
این معنا  .(36ص :1395)الهی نژاد،  که صوت باشد ،به معنای حقیقی آن نه ،هی استعذاب اال

یکی از معانی  ،شود. ابن منظور در لسان العرب لغت نیز مشاهده میهای  کتاببرای صیحه در 
یَحةُّ  و »داند.  صیحه را عذاب می ،: الص َ مُّ : جل و  عز  اهلل قال ... العذا ُّ َخَذْْتُّ

َ
یَحةُّ  َ أ  به یعنی ؛الص َ

 (.521 ص ،2 ج :1414 منظور، ابن)« العذاب
 و 389 ص ،2 ج :1375 طریحی،)اند  کردهشناسان دیگر نیز به این مطلب اشاره  لغت 

هی به کار رفته در قرآن کریم نیز صیحه به معنای عذاب اال (.270 ص ،3 ج :1409 فراهیدی،
َخَذ  َو >»است: 

َ
ذيَن  أ

يَحُة  َظَلُموا ال َ ْصَبُحوا الص َ
َ
 کردند، ستم که را کسانی و ؛<جاِثمين ِدياِرِهْم   فى َفأ

 .(67: هود) «شدند جان بی جسمی رودرافتاده، به هایشان خانه در  پس .فروگرفت صیحه مرگبار 
 نبود مرگبار  صیحه آسمانی یک جز [ کیفرشان] ؛<خاِمُدوَن  ُهْم  َفِإذا واِحَدًة  َصيَحًة  ِإلا َ  كانَْت  ِإْن >

گهان که  .(41: مؤمنونو  29: یس) شدند خاموش و حرکت بی همه[ آن از  پس]نا
 : آمده استحنفیه  محمدبناز در روایتی نیز 

ََلنٍّ  ِلَبِن  ... ِإن َ  ْلكاا   ُّ َلا  مُّ َؤج َ وا ِإَذا َحّت َ  مُّ ِمنُّ
َ
وا َو  أ ن ُّ

َ
وا َو  اْطَمأ ن َ  َظن ُّ

َ
ْم  أ ْلكهُّ ولُّ  اَل  مُّ  ِصیَح  یزُّ

ْم  یْبَق  َ َلْم   َصیَحةا  ِ هِيْم  ْم  َراعٍّ  َُلُّ هُّ م َواعٍّ  اَل  َو  َْيَمعُّ هُّ سلطنتی طوالنی  ،اوالد فالن ؛يْسَمعُّ
پذیر نیست،  ها زوالوقتی مطمئن شدند و گمان کردند که دولت آن .خواهند داشت

گهان چنان به عذاب اال ها را جمع کند و آنتا هی گرفتار شوند که بزرگی نداشته باشند نا
 .(427ص :1411 طوسی،) ها گوش فرا دهدبه ناله آن

لغت، آیات قرآن های  کتابهی در به استعمال صیحه به معنای عذاب اال  باتوجه ،بنابراین
نه صوت بلند. توضیح  ،هی استکریم و روایات، صیحه و ندای آسمانی نمادی برای عذاب اال

 ل نمادگرایی خواهد آمد.نماد در ندای آسمانی در قسمت دالیتر و ادله این معنای از بیش
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 ل نمادگرایی در ندای آسمانیدالی
ها اشاره ای است که در ذیل به برخی از آن دیدگاه نمادین در ندای آسمانی دارای ادله

 شود: می

 کیفیت گسترش ندای آسمانی
ندایی  ؛پذیرد بعد از صیحه آسمانی و ندای حقی که توسط جبرئیل صورت می ،طبق روایات

 مانند هایی عبارت با احادیث کند. این تحقق پیدا مینیز از سوی جبهه باطل و توسط ابلیس 
 طوسی، ،همان) «؟ع؟جبرئیل صوت هو» ؛(254ص :1397 ،ینعمان) «؟ع؟ جبرئیل صیحه هی»

 صوت» ؛(652ص ،2 ج :1395 ابن بابویه،) «السماء من )ع(جبرئیل صوت» ؛(454ص :1411
 «ابلیس ینادی» ؛(همان) «اللعین ابلیس صوت» ؛(254ص :1397، ینعمان) «ابلیس الملعون

 :1411 طوسی، همان؛) «اهلل لعنه ابلیس ینادی» ؛(652و 650ص ،2 ج :1395ابن بابویه، )
، ینعمان) «ینادی ثم... اللعین ابلیس صعد» ؛(همان) «ینادی حتی ابلیس یدعهم ال » ؛(454ص

 .است آمده ؛همان() «ینادی ثم... الهواء فی ابلیس صعد» و( 261ص :1397
 طبق روایات متظافری جبرئیل امین است. در جبهه باطل نیز اغلب ،دهنده جبهه حقندا 

در برخی روایات نیز ندا دهنده، شیطان کنند.  می معرفی ابلیس عنوان به را دهنده ندا روایات،
 فینادی» ،(264 ص :1397، ینعمان) ...»ینادی الشیطان إّن » مانند ؛معرفی شده است

 .(همان..« )الشیطان
گسترش این ندای آسمانی چه در جبهه حق و چه در جبه باطل به چه نحو است؟ آیا 

در این زمینه از  ؟کردصورت نمادین توجیه  توان آن را به یا می ،یابد صورت معجزه تحقق می به
  امام صادق؟ع؟ پرسشی شد و امام جواب فرمودند. متن سؤال و جواب چنین است:

که صیحه به یک زبان است و ل دنیا بفهمند با اینصیحه آسمانی را همه اهچگونه 
و به اند  ها گمارده شده : در هر کشوری فرشتهندفرمودامام زبان مردم مختلم است؟ 

ابلیس هم در هر کشوری شیاطینی بگمارد تا به زبان آن فریاد  .زبان اهل آن ندا کنند
 .(193ص ،56ج :1403 مجلسی،) زنند

ای هستند که با زبان همان شهر صحبت  ی شیاطین و مالئکهکه در هر شهرشک از این بی
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پذیر نبوده و  با استعمال حقیقی توجیه ؛رسانند می و همه مردم را به فهم محتوای نداکرده 
گر جبرائیل که ندا دهنده  نمیچندان  توان این چنین محاورات را عرفی و طبیعی دانست؛ زیرا ا

های دیگر در شهرهای دیگر نیازی  شود، به فرشته می با اعجاز این ندا از او صادر  ،حق است
در زند و شیاطینی که  قابل فهم نیست که مثال  ابلیس ندا میچندان نیست. در مورد شیاطین نیز 

صورت ترجمه شده به گوش مردم آن شهر در  او را به شهرهای مختلم مستقر هستند، ندای
تر در قالب رسند. این بیش م آن مطالب میرساند و مردم با درک واحد به فه سراسر جهان می

شاید این  ،ابلیس که خاستگاه زمینی دارد و رمزی قابل توجیه است؛ خصوصا  ندایزبان نمادین 
ها را  ای که گستره جهانی پیدا کرده و با اختراع ابزار ترجمه که همه زبان تر با ابزار رسانهبیش

نما نظیر  همان شیاطین انسانبا پذیر است و اعوان شیطان نیز  تر توجیهبیش ،کند ترجمه می
ات شیطانی و ئهای جهانی را مصادره کرده و از این طریق به القا استکبار و صهیونیسم که رسانه

 (. 36-35ص: 1395 نژاد، الهی)قابل تطبیق است  ؛پردازد گمراه کردن مردم می

 محتوای ندای آسمانی
ندای آسمانی شامل موارد متعددی است که با دیدگاه حقیقی و معنای صدا محتوای روایات 

ها توان آن که جز با نگاه نمادین نمیهستند محتواهایی دارنده ها سازگاری دارد؛ اما برخی از آن
 را توجیه کرد: 

اِن  َناِجیَة  َعْن  هُّ  اْلَقط َ ن َ
َ
َع  أ َبا مَسِ

َ
:؟ع؟ َجْعَفرٍّ  أ ولُّ َناِعم ِإن َ  يقُّ ن َ  يَناِعم اْْلُّ

َ
ْهِدم أ  آِل  ِمْن  اْْلَ

دٍّ  م َ َ ََلنُّ  ُمُّ ََلنٍّ  ْبنُّ   ُّ هِ   ُّ ِبیهِ  اْسمِ  َو  ِبامْسِ
َ
یَطانُّ  َ یَناِعم أ ََلناا  ِإن َ  الش َ ِ  َعىَل  ِشیَعَتهُّ  َو   ُّ ق   اْْلَ

َلا  يْعِن  َمیَة  َبِن  ِمْن  َرجُّ
ُّ
 چنین آمده است: ؟ع؟باقر امام  حضرتبه نقل از  قّطان ناجیه ؛أ

 نامه ب( است فالن پسر  فالن) محّمد آل مهدی که دهد سرمی ندا آسمان از  منادی
 و فالنی که برد می را امیه بنی از  یکی نام و زند می نیز فریاد شیطان خودش و نام پدرش.

 .(264ص :1397 ،ینعمان) هستند برحق او پیروان
کند و ندا  میرا بر زبان جاری ؟جع؟نام و نسب حضرت مهدی ،در این روایت ندا دهنده حق

تر زند. ذکر بنی امیه در این روایت بیش امیه را جار می دهنده باطل، نام و نسب فردی از تبار بنی
امیه در جهان کنونی منقرض  نسل بنی ،به نمادین و غیرحقیقی بودن هماهنگ است؛ زیرا اوال  
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پس شاید منظور  .ستندبا خبر نیچندان امیه و نسل آن  مردم جهان نیز از بنی ،است و ثانیا   شده
و  ؟مهع؟بیت عنوان نماد و سمبل دشمنی اهل به ،اند بوده ؟مهع؟بیت امیه که دشمنان اهل از بنی

 کنند مبارزه می یشانکه در زمان ظهور در برابر حضرت ایستاده و با اباشد  ؟جع؟امام مهدی
 .(36ص :1395 نژاد، الهی)

الهیامکان استعمال نمادین ندای آسمانی در معنای   هشدار و عذاب ا
ندای  ،طور که در تبیین معنای نمادین در ندای آسمانی گذشت، برخی از محققان همان

. برای این دیدگاه نیز شواهدی (همان) اند هی دانستهآسمانی را نمادی برای هشدار و عذاب اال
از ادله برای یکی  ،لغت، آیات قرآن کریم و برخی روایات ارائه شده است. بنابراینهای  کتاباز 

دیدگاه نمادین درباره ندای آسمانی امکان استعمال نمادین و مجازی صیحه در معنای هشدار و 
که باعث تقویت این دلیل کنند  میامکان استعمال نمادین را قرائنی همراهی  هی است.عذاب اال

یر آن آمده ره انعام و در تفسسو 65روایتی است که ذیل آیه  ،د. از جمله قراین موجودنشو می
 است:

ْن  َعلى اْلقاِدُر  ُهَو  ُقْل > ىف قوله تعاىل: ؟ع؟عن اب جاروع عن اب جعفر »
َ
 َعَليكْم  يْبَعَث  أ

یحة ؛<َفْوِقكْم  َعذابًا ِمْن  جال و الص  ْرُجِلكْم > قال هو الد 
َ
ْو ِمْن َتْحِت أ

َ
ْو > و هو الخسم <أ

َ
أ

ین و طعن  <ِشيعاً  يْلِبَسكْم  َو يِذيَق َبْعَضكْم > بعضكم عىل بعضو هو اختَلف ىف الد 
َس َبْعض  

ْ
از ابی جعفر )امام  ؛و هو ان يقتل بعضكم بعضا و كل  هذا ىف اهل القبلة <َبأ

منقول است: آن چنین  <... ُقْل ُهَو اْلقاِدُر َعلى>در فرموده خداوند متعال:  ؟ع؟باقر(
( و مراد از  ْو >دّجال و صیحه است )عذاب آسمانی و از باال

َ
ْرُجِلكْم  أ

َ
عبارت از  <ِمْن َتْحِت أ

ْو يْلِبَسكْم ِشيعاً >رفتگی زمین است و مراد از  خسم و فرو
َ
اختالف در دین و طعن به  <أ

َس َبْعض  >یکدیگر زدن است و منظور از 
ْ
کشتن بعضتان است بعضی  ؛<يِذيَق َبْعَضكْم َبأ

 مجلسی،) پیوندد وقوع میله و مسلمانان به دیگر را، و تمام این حوادث در میان اهل قب
 .(182ص ،52ج :1403

مانند دجال، صیحه آسمانی، فرو رفتن  ؛در آیه شریفه به برخی از عالئم ظهور اشاره شده است
وسیله برخی  به یکدیگر و کشتار بعضی بهزدن در زمین بیداء و اختالف مردم در دین و طعن 

معنای  ،از عالئم ظهور است. بنابراین به قرینه سیاق، آیه در صدد بیان برخی  دیگر. باتوجه
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ک  هی خواهد بود.صیحه و ندای آسمانی عذاب اال قرینه دیگر محتوای روایاتی است که به هولنا
 بودن این ندای آسمانی ناظر است.

  د:نفرمای میاین زمینه در  ؟ع؟امام باقر 
َناعٍّ  ...يَناِعم َماءِ  ِمَن  مُّ ِ [؟ج ِباْسمِ  الس َ ِئِ ْشرِِق  َمْن  َ یْسَمعُّ  اْلَقا ْغرِِ   َمْن  َو  ِباْْلَ  یْبىَق  اَل  ِباْْلَ

  َراِقٌد 
ٌ  اَل  َو  اْسَتیَقَ   ِإال َ ِئِ   َقا

  َقاِعٌد  اَل  َو  َقَعَد  ِإال َ
ْوت َذِلک ِمْن  َ زِعاا  رِْجَلیهِ  َعىَل  َقامَ  ِإال َ ؛ ...الص َ

کننده در مشرق و  دهد و هر که ندا سر می ؟جع؟ای از آسمان به نام حضرت قائم ندا
هیچ گردد، و  که بیدار می مگر این ،ماند ای نمی هیچ خفته .شنود میندا را  ،مغرب است

که از مگر این ،ماند ای نمی نشیند و هیچ نشسته ه میکماند، مگر این ای نمی ایستاده
 .(254ص :1397 ،ینعمان) خیزد ن صدا بر دو پای خویش بر میوحشت آ

 د:نفرمای می ؟ع؟نیز امام صادق
جُّ  ال   ُّ  ْیجُرُّ ِئِ هِ  يَناَعم َحّت َ  اْلَقا وَح  ِ یهِ  اهللُّ  َخَلَق  ءٌ َش  یْبىَق  ... َ ََل  ِبامْسِ   الجُر ُّ

یَحَة  يْسَمعُّ  ِإال َ  الص َ
وق  ُّ  َ  َ تُّ ِئِ ا جُّ  َو  الن َ رِجُّ  َو  َعارِه   َصْحِن  ِإىَل  ْیجُرُّ ْ  ؟جع؟امام مهدی؛ ِخْدرَِها ِمْن  اْلَعْذَراءَ  َتُّ

ماند،  هیچ چیزی که دارای روح باشد باقی نمی ... به اسم او ندا شودکند تا  ظهور نمی
اش  شود و به حیاط خانه که در خواب است بیدار میشنود و آن که این ندا را میمگر این

 .(290ص همان،) دنآی دوشیزگان از پشت پرده]یا از حجابش[ بیرون می .رود بیرون می
. در این روایات وقایعی ها نیز معتبرندکه برخی از آندر این زمینه چندین روایت وجود دارد 

ها،  ها، بیدار شدن همه خفتگان، بیرون رفتن دوشیزگان از سراپردهمانند ترس همه انسان
هی ترس از صیحه، آمده است که با معنای عذاب االدلیل نشستن شخص ایستاده و بالعکس به 

همچنین روایاتی که بر کرنش و  .(38-37ص :1395 نژاد، الهی) نه معنای صدا ،سازگاری دارد
تری هی سازگاری بیشبا عذاب االکنند،  داللت میایمان مردم بعد از آمدن ندا و صیحه آسمانی 

-260ص :1397 ،ینعمان)داللت دارند برخی بر کرنش و ایمان همه مردم  ،د. این روایاتندار
 حر  و 310ص ،8 ج :1407 کلینی،)متعال کافران و دشمنان خداوند آوردن ایمان بر برخی و  ؛(261

ها یا رسد که صرف صدایی مهیب همه انسان بعید به نظر می(. 177ص ،5 ج :1425 عاملی،
 کافران و دشمنان خداوند ایمان آورده و متنبه شوند.
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 تحلیل و بررسی
اصل نخست در هر کالمی بر حقیقت و معنای ظاهری آن  ،تر بیان شدطور که پیش همان

خ دهد و نیز برداشت نمادین و رمزی از متون دینی، برداشتی  است، مگر این که محذوری ر
توان چنین برداشتی  نمی ،لذا تا ضرورتی ایجاب نکند .خالف این اصل و ظواهر نصوص است

 . کرد
است؛ اما همسو و با اصل اولیه در کالم رد نداگونه محذوری  هیچ ،معنای حقیقی ندای آسمانی

داخته ها پرآورده بودند؛ به تحلیل و بررسی آندالیلی برای دیدگاه خویش نمادگرایان جا که  از آن
 شود: می

 دلیل اول: کیفیت گسترش ندای آسمانی
به روایات، کیفیت گسترش ندا در جبهه حق توسط جبرئیل و در جبهه باطل توسط  باتوجه

در هر  ؛است یکه به زبان واحد ، این ندا؟ع؟به روایتی از امام صادق  است. نیز باتوجهابلیس 
شهری توسط مالئکه و شیاطین که اعوان و انصار جبرئیل و ابلیس هستند، به زبان آن مردم 

و قابل فهم خواهد بود. مدافعان نمادگرایی بر این باورند که چنین محاوراتی را شود  میترجمه 
گر جبرئیل که ندا دهنده حق است با اعجاز این  توان نمی محاورات عرفی و طبیعی دانست؛ زیرا ا

نیست. در مورد شیاطین امر  نیازی های دیگر در شهرهای دیگر  به فرشته ؛شود ندا از او صادر می
 گونه روایات است. تفسیر نمادین تنها راه توجیه این ،به همین منوال است. بنابراین

 «العلل»آن را در بحاراالنوار از کتاب  ؟حر؟است که عالمه مجلسیمستند وایتی این دلیل به ر
ابراهیم نقل کرده و سندی برای آن ذکر نکرده است و کتاب مذکور نیز در   بن علی  محمدبن

از  ،عالوه بر این، روایت مذکور در سایر مجامع روایی ذکر نشده است. بنابراین .باشد دسترس نمی
توسط جبرئیل و ابلیس یا  گسترش ندا که توان آن را پذیرفت. مطلب دیگر این حیث سندی نمی

رسد؟  چگونه به گوش مردم می تعددی بیان شده است. حال این نداشیاطین در روایات م
این صورت صوت و توسط جبرئیل و اعجازگونه است. طبق  دیدگاه حقیقی این است که به

؟ دیدگاه نیازی وجود داردان و انصار و مالئکه دیگر به اعو احتمال، آیا در گسترش این ندا،
گر ندای آسمانی را به دیگر به اعوان و کنیم، صورت اعجاز تفسیر  نمادگرایی این باور است که ا
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اما به  ت اعجاز و توسط جبرئیل صورت پذیرند؛صور د بهنتوان نیست و همه امور مینیازی انصار 
صورت  زیرا ندای آسمانی ولو بهنمادگرایی را نتیجه گرفت؛  ،روایت  این رسد نتوان از  نظر می

وسیله مالئکه دیگر باز در قالب اعجاز در هر شهر  تواند به ، میصورت بگیرداعجاز توسط جبرئیل 
در قرار گرفتن واسطه بین جبرئیل و انتقال آن به مردم  ،و روستایی گسترش پیدا کند. بنابراین

در گسترش ندای باطل توسط ابلیس نیز این سخن جاری است؛ یعنی  وجود ندارد. اما آیااشکالی 
 رفت از نمادگرایی جست یا نه؟   صورت اعجاز راهی برای برون توان به می

شاید به راحتی نتوان چنین ادعایی کرد و ابلیس و اعوان و انصار او از شیاطین را به اعجاز 
د متعال اظهار معجزه به دست شخص کاذب این کار از سوی خداوندادن ؛ زیرا انجام مجهز کرد

عقل امری قبیح است؛ چرا که دیگر راهی برای تصدیق شخص صادق از کاذب از منظر است که 
گر قرار باشد  ،وجود نخواهد داشت. ندای ابلیس و اعوان وی در مقابل ندای جبرئیل قرار دارد و ا

-بر مردم مشتبه و باعث گمراهی آنابلیس نیز با اعجاز بتواند ندای خویش را گسترش دهد، حق 

در تناقض است. مرحوم  سوی خداوند با غرض از هدایت بشر چنین کاری از  ها خواهد شد و
کند و اخبار ندای ابلیس  شهید صدر در بررسی پذیرش اخبار ندای ابلیس به دو مقدمه اشاره می

 دادن سوق و ها انسان فریفتن دلیل به را باطل طرف از  نهد. وی در مقدمه دوم، معجزه را کنار می
  :گوید می و شمردمی محال خداوند بر جهل،  و انحراف سوی به آنان

یر  من  یه ملا  اْلكی  عىل مستحیل هو  و  االحنراف و  الفتنه إىل الد ع و  باْلیل التغر
 و فتنه سوی به دادن سوق و جهل با فریفتن از  آن در  چه آن دلیل به ؛عَل  و  جل املطلق

 (.132ص ،3 ج :1428است )صدر،  محال عال، و جل مطلق، حکیم بر  آن و است انحراف
ل چنین خدشه شود که این کار نه تنها منعی ندارد نیز بلکه در تاریخ  ،البته شاید بر این استدال

کرم ؛مانند جریان ندای ابلیس در جمره عقبه ؛واقع شده است در  ؟لص؟آن هنگام که پیامبر ا
ابلیس  ؛ کهبیعت کردند ؟لص؟ها با رسول خدایثرب پیمان بست و آنکنار جمره عقبه با اهل 

-272، ص1: ج1404)قمی، فریادی کشید و مشرکان مکه را از این پیمان مخفیانه با خبر کرد 
 ،در برخی از روایات ندای ابلیس هنگام ظهور  ،(. عالوه بر آن136، ص1ج :1417و طبرسی،  273

 ده است. به ندای او در جمره عقبه تشبیه ش
 «.است تر روشن خورشید این از  ما امر به درستی که » :است آمده ؟ع؟باقر  امام از  حدیثی در 
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 _ ابلیس و است امام او که فالن بن فالن نام به دهدمی ندا آسمان از  منادی»: ددنفرمو سپس
 ؟لص؟رسول خدا ضد بر  عقبه شب در  که طور  همان دهد؛می ندا زمین از  _!باد او بر  خدا لعنت

 (.650، ص2ج :1395بابویه،  )ابن «داد ندا
ای در گستره  واقعه ،در جواب از این اشکال شاید بتوان گفت که ندای ابلیس در جمره عقبه

کنان شهر مکه شنیدند؛ اما در ندای  بود و صدای ابلیس را فقط اهل منا جغرافیایی محدود و سا
حقیقی دانستن آن  ،بنابراین .ا خواهند شنیدهمه مردم عالم این صدا ر ،ابلیس در آستانه ظهور 

 .شود میشود. از این رو بار دیگر نگاه نمادین تقویت  باعث گمراهی تمام مردم می
است که عمومیت و همگانی دانستن ندای ابلیس در آستانه ظهور را سخن، آن اما مشکل این 

 آسمانی، ندای بودن همگانی و یآسمان ندای با تقابل روی از  که این ؛ مگر کنند نمیروایات تأیید 
شویم. شاهد دیگر  بر حقیقی دانستن و عدم نمادگرایی در ندای قائل  آن بودن همگانی به

این امر ما از »نقل شد، حضرت فرمودند:  ؟ع؟است که در روایتی که از امام باقر آن ابلیس 
ناسایی ندای شود که تشخیص و ش از این روایت چنین برداشت می«. تر است خورشید روشن

ل این  ،بنابراین .آسمانی از ندای ابلیس در آخر الزمان بسیار روشن و واضح خواهد بود که استدال
 ها به سوی گمراهی است، ناتمام خواهد بودندای ابلیس باعث فریب مردم و کشیده شدن آن

 (.143ص :1389 )زمانی،
کسانی در تشخیص ندای آسمانی و ندای ابلیس دچار تردید  ،همچنین با توجه به روایات

 ؛نخواهند داشت یباشند و اهل ایمان مشکل باطل و دشمن اهل بیت؟مهع؟خواهند شد که اهل 
 شک به است، بیماری هایشاندل در  که کسانی روز، آن در »کند:  روایات معتبری که بیان می

(. البته برای 261: ص1397 نعمانی، «)ماست با دشمنی قسم، خدا به مرض و افتندمی
هایی نیز در روایات ذکر شده است؛ مانند  تشخیص آسان ندای آسمانی از ندای زمینی ابلیس راه

 مقدسیو  261و 254ص :1397نعمانی، ) که ندای آسمانی ابتدا و قبل از ندای ابلیس استاین
شناخت قبلی ندای ابلیس  یا برای تشخیص باید از ندای آسمانی و ؛(145ص :1428،  شافعی
 و از روی آن به حقیقت راه یافت. نشانهکرد یا باید به محتوای ندا دقت  ؛(264)همان،  داشت
( و 257و 254و 181)همان، ص باشد پدرش می اسم و قائم اسم به ندا که است آن حق، ندای

 :1389زمانی،  و 264همان، ص)کرد به عالمان و متخصصان در این زمینه رجوع باید در نهایت 
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 (. 166-157ص
یطان را در قالب معجزه تعریم است که ندای شآن جا  های فرضی دیگر در این یکی از نگرش

بار ای نظیر امتحان مردم و جداسازی منتظران واقعی از غیر واقعی را  آثار سازنده ،و بر آنکنیم 
گر این فرض را  ،شود در پاسخ گفته می کنیم. مسلط بر اجرای معجزه  و شیطان را بپذیریما

به جهل  یاین کار به نوعی اغرا ،بدانیم، پیامدهای منفی بسیاری بر آن مترتب می شود؛ زیرا اوال  
های عوامل تخریبی و بسترهای انحرافی آن به مراتب از عوامل مثبت و بستر ،است و ثانیا  

 باشد.تر می هدایتی، نظیر امتحان بیش
توان  و میندارد ی توسط جبرئیل در معنای حقیقی مشکلی که گسترش ندای آسمانحاصل این

آن را به صورت اعجاز پذیرفت و نمادین بودن آن مردود است و در گسترش ندای زمینی ابلیس 
گر کسی نیستندآن است که ادله نمادگرایی از قوت کافی برخوردار دیدگاه نگارنده نیز نظر  . البته ا

رسد  مر احتمال نمادگرایی در ندای زمینی ابلیس به اثبات می، نهایت اکنددر این ادله پافشاری 
با پذیرش این احتمال به نوعی در  ،کند. بنابراین دلیلی آن را تأیید نمیو که البته احتمالی است 

 نگاه حقیقی در ندای آسمانی و نگاه نمادین در ندای زمینی ابلیس.  ؛نداها باید تفکیک قائل شد

 آسمانی دلیل دوم: محتوای ندای
ندا دهنده باطل، نام و نسب فردی از  ،که در برخی روایاتمتکی است بر این نکته  ،این دلیل

است و  امیه در جهان کنونی منقرض شده نسل بنی ،که اوال   جا آن زند و از  امیه را جار می تبار بنی
امیه که  ور از بنیشاید منظ ؛با خبر نیستندچندان امیه و نسل آن  مردم جهان نیز از بنی ،ثانیا  

و امام  ؟مهع؟بیت عنوان نماد و سمبل دشمنی اهل به ،اند بوده بیت؟مهع؟ دشمنان اهل
 کنند. یاد شود که در زمان ظهور در برابر حضرت ایستاده و با او مبارزه می ؟جع؟مهدی

. هشت اند های متفاوتی وارد شده روایات متعددی با عبارت ،در زمینه محتوای ندای باطل
 إن» ؛(371ص ،2 ج :1372 مفید،) «شیعته و  عثمان مع اْلق إن أال » هایی مانند ایت با عبارترو

 ىف اْلق ان أال » ؛(264ص :1397 ،ینعمان) «امیه بن من رجَلا  يعن اْلق عىل شیعته و   َلناا 
 من لرجل الفائزون هم شیعته و   َلناا  إن» ؛(652ص ،2 ج :1395 بابویه، ابن) «شیعته و  السفیاین

 435ص :1411 طوسی،) «شیعته و  عثمان ىف اْلق إن أال » ؛(264ص :1397 ،ینعمان) «امیه بن
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بر حقانیت عثمان  .(209ص ،8 ج :1407 کلینی،) «الفائزون هم شیعته و  عثمان إن أال » و( 454 و
 از د. از میان این هشت روایت، شش روایت نو سفیانی و مردی از بنی امیه و پیروانشان داللت دار

 (.151ص :1389حیث سند معتبرند )زمانی، 
این است که در زمان  ،اوال   ،گونه روایات شده است آنچه باعث تفسیر نمادین در محتوای این

امیه کسی دیگر امروزه  گونه است و از بنی اما آیا واقعا این ؛امیه منقرض شده است حاضر نسل بنی
داشت؟ یکی از مباحثی که در بحث سفیانی وجود و در آخرالزمان وجود نخواهد وجود ندارد 

ها د که هرچند برخی از آنندارد، بحث نسب او است. در این زمینه روایات متعددی وجود دار
توان به این نتیجه رسید که سفیانی  ها و محتوای روایات میاز مجموع آندارند؛ ضعم سندی 

البته بحث حقیقی یا  .(147-143ص :1395 هاشمی،)امیه است  صورت حقیقی از نسل بنی به
طلبد و نگارنده در این موضوع بر این باور است وشتاری مستقل مینمادین بودن سفیانی خود ن

گر  ،بنابراین .صورت حقیقی است امیه به امیه و انتساب وی به بنی که سفیانی از نسل بنی ا
کنون و در زمان ظهور  ه همامی امیه باشد، باید نسل بنی صورت حقیقی از نسب بنی سفیانی به ا

ل به انقراض نسل بنی لذا نمی .وجود داشته باشد امیه، نمادین بودن در ندای  توان با استدال
 آسمانی را نتیجه گرفت.

خبری نسل  گونه روایات شده است، بی نکته دیگری که باعث تفسیر نمادین در محتوای این
طور که در  همان ،دانی برخوردار نیست؛ زیرا اوال  امیه است. این دلیل نیز از قوت چن ظهور از بنی

فراوانی امیه است و او دارای پیروان  بررسی دلیل نخست بیان شد، جریان سفیانی از نسل بنی
 ثقل مرکز  ؛شنوند می را آن جهان، مردم تمامی و است همگانی آسمانی، صیحه گرچه ،است. ثانیا  

 تقریبا   که منطقه این در  و است خاورمیانه منطقه پیروز  جبهه شدن مشخص و نبردها و تحرکات
با گسترش فرهنگ حسینی  ،دارند. ثالثا  شناخت کافی امیه  از بنی ،هستند مسلمان مردم، تمامی

روی اربعین که چندین سال است در سراسر جهان  در زمان حاضر، مخصوصا  جریان عظیم پیاده
مردم جهان با داستان  ؛شود تر میعظمت بیش جزء اخبار مهم خاورمیانه است و روز به روز این

و  ؟ع؟شوند و طبیعتا  سؤال از دشمنان امام حسین آشنا میامیه  بنیکربال و وقایع و جنایات 
ح خواهد شد. لذا مظلومیت و حقانیت اهل   ؟مهع؟بیت عامالن این فجایع در اذهان جهانیان مطر

ان آشکار خواهد شد. البته ممکن است این امیه برای همگ از سویی و ددمنشی و باطل بودن بنی



 

 

139 

سی
برر

 و 
لیل

تح
 

یی
دگرا

نما
 در  

ای
ند

 
انی

سم
آ

 

زمان ظهور امری چون مورد خدشه واقع شود که  -روی اربعین اجتماع عظیم پیاده-دلیل 
توان بحث از گسترش فرهنگ  بنابراین نمیبینجامد؛ ها به طول  مجهول است و شاید قرن

. با وجود وارد کردمرتبط به ظهور  ها مربوط است، به این سالکه را روی اربعین  حسینی و پیاده
ح باشد. این مورد به عنوان یک شاهد می ،بودن اشکال مطلب دیگر این که این  تواند مطر

ل با ندای آسمانی  است و در صورت صحت، مربوط ندارد و به ندای زمینی ابلیس ارتباط استدال
 کند که البته این نیز پذیرفته نشد.  نمادگرایی در ندای زمینی ابلیس را اثبات می

الهی عذاب و هشدار  معنای در  ندای آسمانی نمادین استعمال دلیل سوم: امکان  ا
 معنای در  آسمانی ندای نمادین استعمال امکان ،دلیل سوم بر نمادین دانستن ندای آسمانی

طور که در تبیین معنای نمادین در ندای آسمانی گذشت،  هی است. هماناال عذاب و هشدار 
و برای این دیدگاه   هی دانستهبرخی از محققان ندای آسمانی را نمادی برای هشدار و عذاب اال

 :1395 نژاد، الهی)اند  کردهلغت، آیات قرآن کریم و برخی روایات ارائه  های کتابشواهدی از 
 د. نباید مورد بررسی قرار گیراند،  آورده شدهشواهدی که برای این دلیل ؛ اما (38-36ص

ح شده است. در این روایت که است اولین شاهدی  ؟ع؟جارود از امام باقر  روایت ابی که مطر
 : شود چنین مالحظه میسوره انعام است،  65تفسیر آیه 

ْن  َعلى اْلقاِدُر  ُهَو  ُقْل >»
َ
ال و ق ؛<َفْوِقكْم  ِمْن َعذابًا  َعَليكْم  يْبَعَث  أ یحة؛ عج  جال و الص  ال هو الد 

 ،52ج :1403 مجلسی،) «ال است که در آیه شریفه آمده استهمان عذاب آسمانی و از با  «صیحة»
 .(182ص

گر یکی از معانی لغوی  شناسان به آن  برخی از لغتکه  چنانهی بپذیریم؛ را عذاب اال« صیحه»ا
 فراهیدی، و 389ص ،2 ج :1375، یحیطر ؛521ص ،2 ج :1414 منظور، اشاره کرده بودند )ابن

و معنای مطابقی و نیست هی نمادین دیگر داللت صیحه بر عذاب اال ؛(270ص ،3 ج :1409
  .حقیقی آن مقصود است

، «مجاز »و  «حقیقت»، «مشترک»، «مختص» لفظ مستعمل بر پنج قسمشایان ذکر است 
یهی مختص لفظی است که تنها یک معنا دارد و بد لفظشود.  تقسیم می «مرتجل»و  «منقول»

دارای دو یا  لفظ مشترک یا مشترک لفظی، لفظی است که واست است این معنا معنای حقیقی 
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شیر است که دارای سه معنای حقیقی واژه  ،. مثال بارز مشترک لفظیاستچند معنای حقیقی 
است و و عذاب  دارای دو معنای ندا ن مشترک لفظیبه عنوا ،«صیحه»واژه جا نیز  ت و در ایناس

 .هر دو معنا، معنای حقیقی هستند
به معنای  ،که یکی از عالئم ظهور استرا توان صیحه آسمانی  اما سخن در این است که آیا می

با توجه به قرینه سایر روایاتی که به جای  کرد؟عذاب گرفت و آن را معنای حقیقی تلقی 
شود که  مشخص می ؛به کار رفته است ها در آن« ی مناد...یناد»یا « ندا»، عبارت «صیحه»

این برای بطالن در ذیل تواند عذاب باشد.  در این روایات نمی« صیحه»حقیقی از معنای 
 شود: احتمال شواهدی ارائه می

از  ،هی باید در بسیاری از مواردبا نمادین دانستن ندای آسمانی به معنای عذاب و هشدار اال .1
را که در عنوان نمونه باید روایاتی  . بهآن قائل شدبه نمادین بودن  و کشید دست ریمعنای ظاه

، قابل فهم بودن و دهنده )حق یا باطل(، محتوای ندا، شنوندگان ندا سخن از نداها  آن
 توسط اهل مغرب و مشرق، شنیدن هر قومی به زبان ندا یکنواختی آن برای همگان، شنیدن این

ج و تفسیری نمادین و رمزی و خالف ظاهر روایات اراده کرداز ظهخودشان است؛   .ور خویش خار
که دیدگاه تفسیر نمادین برای همه این موارد توجیه قابل دفاعی ندارد. عالوه بر این ،بنابراین

رو نیست تا به خروج از ظهور روایات و قائل به دیدگاه رمزی درباره هحقیقی با مشکل خاصی روب
 شویم.مجبور ها آن

 حضرت در روایات متعددی به محتوای ندای آسمانی اشاره شده است. از قبیل معرفی  .2
نسب و توصیم وی، بیان امارت و حکومت برای حضرت، معرفی اهل  و نام به ؟جع؟مهدی

و پایان حکومت جباران و دستور به پیروی  ؟جع؟حق و رهبران آن، خبر از ظهور حضرت مهدی
که مقصود از کنند  میسوی مکه. این محتواها زمانی معنا پیدا  رفتن بهو  ؟جع؟از حضرت مهدی

 ااّل وجه قابل توجیه و دفاعی برای آن وجود ندارد.؛ وهی نباشدصیحه آسمانی عذاب و هشدار اال
گر ندای  و صیحه آسمانی توسط همه مردم عالم شنیده می ندا طبق روایات، .3 شود. حال ا

در حالی که  ؛هی شوندی باشد، باید همه مردم عالم گرفتار عذاب االهآسمانی به معنای عذاب اال
 ؟ع؟حسن بن محبوب از امام رضاکه هی برای کافران و ظالمان است و طبق روایتی عذاب اال
 طوسی،)است  عذاب ،کافران برای و رحمت ،مؤمنان برای ندای آسمانی محتوای ،کند نقل می
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و در ادامه همین روایت وقتی حسن به محبوب درباره ندای آسمانی سؤال  ؛(439ص :1411
َن »د: نفرمای حضرت می ؛کند می و َناعُّ ْصَواتٍّ  َثََلَثَة  َرَجبٍّ  يِف  یُّ

َ
َماءِ  ِمَن  أ ا... َصْوتاا  الس َ ندا و ؛  ِمْْنَ

« صوت»کلمه کاربرد شاهد سخن در  «صیحه آسمانی در ماه رجب است و آن سه صوت است.
و روشن کنند  میاست که حضرت ندای و صیحه آسمانی را سه صوت بیان  ؟ع؟امام رضاتوسط 

 بلکه معنای معهود خویش را دارد. رود، به کار نمیاست که صوت در معنای عذاب، 
از مخاطبان ندای آسمانی خواسته شده است تا از حضرت  ،احادیث متعددیبراساس  .4 

 و 372ص ،2 ج :1395 بابویه، ابن)« فاتبعوه»ل عباراتی از قبی کنند؛پیروی  ؟جع؟مهدی
تردید این  بی .(290ص :1397 نعمانی،) «اطیعوه و  له  امسعوا»و  (254ص :1397 نعمانی،

نه به  ،در صورتی معنای قابل فهمی دارند که ندای آسمانی به معنای حقیقی آن باشدها  واژه
 هی. معنای عذاب و هشدار اال
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 گیرینتیجه 
ها به ظهور ترین آن های حتمی ظهور است که به نوعی نزدیک از جمله نشانه «آسمانیندای »

دیدگاه »دو دیدگاه درباره ندای آسمانی ارائه شده است.  ،به روایات  شود. باتوجه قلمداد می
صورت  امری حقیقی و به ،آن است که ندای آسمانی و همه مسائل مربوط به آن «حقیقی

بر این باور که  ،است «دیدگاه نمادین» ،یابد. در مقابل ئیل تحقق میاعجازگونه، توسط جبر
امری نمادین و مجازی است. نگاه نمادین به ندای  ،ندای آسمانی و همه مسائل مربوط به آن

صورت امری طبیعی و  که ندای آسمانی بهنخست این :آسمانی به دو صورت قابل تفسیر است
هی که ندای آسمانی نمادی برای هشدار و عذاب االدیگر این صوتی ناشی از امور طبیعی باشد؛ و

 . است
کدام از قوت کافی که هیچ ه استبرای دیدگاه نمادین در ندای آسمانی سه دلیل ارائه شد

 برخوردار نیست. 
گسترش ندای آسمانی توسط جبرئیل و نیز ندای زمینی ابلیس در معنای حقیقی مشکلی ندارد 

 است.دچار اشکاالت متعددی به در آن نمادانگاری   و ادله
امیه در  امیه، انقراض نسل بنی محتوای ندای آسمانی و ذکر نام و نسب فردی از تبار بنی

امیه و نسل آن، برای اثبات نمادگرایی در ندای  جهان کنونی و عدم اطالع مردم جهان از بنی
 .متضمن توان کافی نیستآسمانی 

هی نیز با اشکاالت اساسی اال عذاب و هشدار  معنای در  مانیآس ندای نمادین استعمال امکان
و مردود است. از این نیست دیدگاه نمادین در ندای آسمانی قابل دفاع  ،است. بنابراینرو  روبه

 شود. ندای آسمانی به همان معنای حقیقی و ظاهری و متفاهم عرفی حمل می ،رو
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