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  چکیده
به نام ذات پاك و لطیف خدایی که از پیدایی بر چشمانمان، نهان اسـت.  

ي آن که آغازي داشته باشد، چشـمه خدایی که آغاز همه چیز از اوست، بی
انـاي توانمنـدي   انتها و ناشناخته همه از فیض اوست، دجوشانی که هستی بی

ها از او جوشان است و این خود فیض اوست براي دیدن خـویش  که اندیشه
  ها.ي چشمها و پنجرهي اندیشهاز دریچه

 ي اوسـت و آشـکاري هـر    به نام او که تـوان جنـبش هـر قلمـی بـه اراده     

اي از شناختش به خواست او، گر نه آدمی را چه رسد که با تمـام نقـص   ذره
  حد هست آفرین بر قلم آرد.ش، سخن از بیاو حد و نیستی

  اي از آن بیکران نام اوست.به نام او که همه خواهشم شناخت ذره
-سایم و از هـم او مـی  ي او دست به قلم میي او و اجازهبه نام او و اراده

ي تمـام عمـر خـویش را    خواهم که نور هدایتی فرا راهم نهد تا ایـن دغدغـه  
اي بچشانم، که شاید وجـود  ي خویش را جرعهگرهی بگشایم و هستی تشنه

  اي باشد.هاي تشنه را نیز قطرهي اندیشهي همهدهان باز کرده
ي دانستن است و شتابان در پی شناخت انسان موجود با شعوري که تشنه

ي خویش است. ي خویش و نیز آیندههستی پیرامون خویش و حتی گذشته
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نـوردد و آن چـه را بـا چشـم     مـی  این موجود بـا شـعور، جهـان مـادي را در    
بیند، او را قانع نکـرده و بـا امکانـاتی کـه فـرا هـم آورده، جهـان        خویش می

ي شـناخت خـویش   تر از آن را هم در سـلطه میکروسکوپی را و حتی نادیده
  در آورده و در خواهد آورد.

این گونه که انسان پـیش رفتـه و سـیر شـناخت او از محـیط پیرامـونش،       
ي رمــزو ي هســتی بــا همــهبینــی کــرد کــه همــهتــوان پــیشینشــان داده، مــ

ــه ــایش، روزي در قبض ــعور او در  رازه ــناخت او و ش ــان و ش ــدرت انس ي ق
ي الهـی اسـت کـه روزي بـراي بشـر تحقـق خواهـد        خواهد آمد و این اراده

ي اوست کـه بشـر را بـه حرکـت در آورده و     یافت، چرا که هم علم و اراده
  است و تقدیر بشر همین. کند، مشیت او اینیاري می

ــن مأموریــت را انجــام    ــت الهــی اســت کــه ای   عقــل همــان ودیعــه و امان
کند و نـامش را علـم   هاي میان مخلوقات هستی را کشف میدهد و رابطهمی
  نهد.می

ي جهان و انسان مطلع هسـتیم و روز بـه   ما تا حدودي محدود، از گذشته
  شویم.یروز بر این راز، به کمک دانش بیشتر واقف م

ایـم و روز بـه روز بـر ایـن     جهان هستی را تـا حـدودي محـدود شـناخته    
ها همه، شـناخت از گذشـته،   شناخت، به کمک دانش خواهیم افزود. اما این

  باشد.  اش میبه دلیل واقع شدنش و رخ دادنش و تأثیرات به جا مانده
باشد، به دلیل تـأثیراتش  شناخت هستی به دلیل ظهورش و حضورش می

  کنیم.بینیم و آن را زندگی میکنیم و میر ما که حس میب
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گر ما در این راه پر پـیچ  هاي به دست آمده، دو بال یارياندیشه و دانش
اي عظـیم،  و خم شناخت هستند. اما مرگ، رازي ناشناخته، مبهم، و دغدغـه 

  شناسیم؟  پیش روي ماست، چه اندازه، چه مقدار، آن را می
توانـد در شـناخت آن یـاري    چه انـدازه بـه مـا مـی    عقل و دانش تجربی، 

  برساند؟
حقیقت این است کـه تـاکنون نگـاه اندیشـه و علـم بـه مـرگ و پـس از         
مرگ کور و نابینا بوده است، و اعتمادي هم نیسـت کـه روزي ایـن دو یـار     

ي تمام نشدنی ما را آرامشی بخشند، پس ما چه چیزي در بتوانند این دغدغه
  دست داریم؟ 

  گاه امن ما براي آرامش کجاست؟  تکیه
ي پرسندگان ایـن موضـوع را   تواند روح تشنهگاه چه اندازه میاین تکیه

  سیراب کند؟ 
  گاه اعتماد کرد؟توان به این تکیهچه اندازه می

  گاه چه قدر است؟فهم انسان از این تکیه
گــاه اســت، ســخن پیــامبران کــه همــین ســخن دیــن و وحــی، ایــن تکیــه

  ین باره تنها استناد ماست.خداست، در ا
  توانیم درك کنیم؟ها را میما چه قدر از این سخن

  ها اصال قابل درك است؟آیا این سخن
آیا واقعیت همان است که گفته شده است؟ یا متناسب با فهـم مـا آورده   

  شده است؟  
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  آیا این بیان گفته شده، همان حقیقت متناسب با واقع است؟  
  یل حقیقی است یا مجازي؟ و هزاران آیاي دیگر.آیا زبان بیان این مسا

  انسان مانده با این راز خاموش و ناگشودنی.
  

  پس چه چیزي در دست داریم؟  
انـد،  الجرم باید ایمان بیاوریم به آن چه کـه پیـامبران در ایـن بـاره گفتـه     

ها القـا نمـوده و گفتـه، وحـی کـرده و نمایانـده       هایی که خداوند به آنگفته
  است.

خواهد که نـور را از دل  فهمیدن همین هم راز است، تالش فراوان میاما 
  تاریکی بیرون کشید و زندگی را از مردگی رها ساخت.

این گزارش را تالش بر آن است تا شاید شناختی به پس از مرگ بـا بـاز   
  ي پیامبران پیدا نماید، إن شاء اهللا.بینی آیات الهی در کتب الهی و اندیشه

  

  زيمحمود  گودر
  هجري شمسی15/1/1392
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  مقدمه
گفتیم هدف این گزارش، تالش براي پیدا کردن شناختی بهتر به پس از 

  مرگ است، براي نیل به این هدف مراحلی را باید گذراند.  
گمان ما بر این است که مهمترین چیز در حل ایـن راز، شـناخت وجـود    

  انسان است.
ــه  خــواهیم اندیشــه و ســخنانی رامــا نمــی ــد و کــه دیگــران بارهــا گفت  ان

اند، تکرار کنیم اما در خالل نوشتن و گزارش، براي اسـتناد و تحکـیم   نوشته
ي محترم برخی از بزرگان و یا نقـد آن  ي در حال تولد، نیاز به اندیشهاندیشه
ها، اجتناب ناپذیز است، لذا این گـزارش گـه گـاه بـه اندیشـه و بیـان        اندیشه

  د شد.بزرگانی مزین خواه
  وجود انسان چیست؟ آغازش چگونه بوده؟ که انجامش چگونه باشد؟  

هر آغازي انجامی، متناسب با خودش خواهـد داشـت، ایـن گـزارش در     
هـاي فلسـفی هـم    پی بیان فلسفه نیست، و گزارنده نیز فیلسوف نیست، بحـث 

هـا گفتـه و   اند و سـخن پایانی ندارد، و هزاران فیلسوفی هم که تا کنون آمده
ها به حل این مشـکل راهـی   اند، طریق آناند، این ماجرا را حل ننمودهوشتهن
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انـد، کـه   نداشته، جز این که این گرداب را با چشمانی دیگـر بـه مـا نمایانـده    
  هزاران پیچش در آن به چشمانمان هویدا شده است.

  گویند انسان دو بعدي است یعنی چه؟  این که می
  و روح تشکیل شده یعنی چه؟ گویند انسان از جسم این که می

  این که جسم از خاك آفریده شده یعنی چه؟
  روح و ماهیتش چیست؟

  این که خداوند از روح خود در انسان دمیده چه معنی دارد؟ 
  خواب و رویاي صادقه چیست؟  

  شود؟ آیا روح مورد نظر در خواب از بدن جدا می
  شود؟ آیا به هنگام مرگ روحی از بدن جدا می

  گی روح با بدن چگونه است؟  پیوست
  به هنگام بیهوشی تکلیف روح چیست؟ 

ــواب نمــی   ــده و اصــال خ ــار  شخصــی کــه خوابی ــد، روحــش چــه ک   بین
  کند؟  می

  آیا روح به تنهایی شعور دارد؟ 
  چه درکی و تصوري از روح داریم؟ 

اند درست بوده ایم و گفتهآیا درك و تصوري که تاکنون از روح داشته
  است؟  

  ان دانشمندان در این زمینه عین واقع بوده است؟  آیا بی
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آیا فهم دانشمندان دینی از آیات الهی در کتب الهی، عین حقیقت مورد 
  ي الهی بوده؟ اراده

ي تصـور بشـر و   آیا بیانات الهی در آیات  عین واقع است؟ یـا بـه انـدازه   
  فهم و ادراك او؟ 

  یاري و یـا شـاید   شـمار دیگـر، در ذهـن بسـ    این سؤاالت و سـؤاالت بـی   
 هاست.  ي انسانهمه

ي نگاه خـویش بـه ایـن سـؤاالت     البته دانشمندان دینی، تاکنون از پنجره
هـاي ویـژه در   ها را در تفاسیر آیات و یا کتـاب توان آناند که میپاسخ داده

  اند؟  این زمینه دید و خواند، اما آیا واقعاً حق مطلب را ادا کرده
  و نظر و نگاه دیگري نیست؟   آیا جاي هیچ بحث دیگري

  ها اکتفا نمود؟  آیا باید به نگاه و نظر آن
  اند؟ ها کل ماجرا را دیده و گفتهآیا آن

هاي دیگري نیز باشـد کـه منـاظر    رود که پنجرهدر هر صورت گمان می
اي ها مشـاهده کـرد، و ذهـن زیبـا پرسـت عـده      زیباي دیگري را بتوان از آن

  خشید.دیگر را آراست و لذت ب
ي دیگـري را  اهللا بتوانـد یـک پنجـره   شـاء این گزارش تالش دارد کـه إن 

اي روشـن را ببیننـد، شـاید    هایی بتوانند از این زاویـه، منظـره  بگشاید تا چشم
ي دیگـر، گنجـی دیگـر از ایـن     اضافه شدن این منظره به مناظرروشـن شـده  

  حقیقت را بنماید.
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اندیشه بـه ایـن سـؤاالت بـا     کنیم در حد توان و در این گزارش سعی می
  ها، پاسخ دهیم.ي بزرگان وآیات الهی و نقد برخی اندیشهاستناد به اندیشه

ي انسـان تـا حـدودي، پـس از مـرگ      ي آینـده ها همه روشن کننـده این
  است.

البته قاطعانه شاید نتوان آن را ترسیم نمود، زیرا همانگونه که گفتیم تنهـا  
ین و بیـان آن اسـت و عقـل و علـم در ایـن راه      ي ما در این زمینه، ددستمایه

کنند و کمک آن دو بـه حرکـت در آوردن انسـان    کمک چندانی به ما نمی
کننـد بفهمـیم،   در راه شناخت عاقبتمان از راه دین اسـت، یعنـی کمـک مـی    
  درك کنیم، و در یابیم، اما خود در این زمینه چیزي ندارند.

ي دو بعـدي بـودن انسـان    مسـأله سؤال نخست که طرح شد این بـود کـه   
  چیست؟

ي آدمـی دو بعـد   قطعاً این سخن به این معناست که نتایج رفتار و اندیشـه 
هاي مادي، و بعدي در مأوراي مـاده کـه   دارد: بعدي در عالم ماده و خواسته

  نهیم.نام آن را لفظا روحانیات و یا اخالقیات می
تغذیه، پوشـاك،   شود، اعم ازآن چه که مربوط به جسم و عالم خلق می

شود، و آن چه که وراي مسکن، و این دست مسایل، بعد مادي محسوب می
هاست، اعم از عشق، ایمان، ایثار، و بخشش، و غیـره از ایـن دسـت، بعـد     این

  شود.معنوي یا روحانی انسان محسوب می
ي وجـودي انسـان   تـوان ایـن دو بعـد را بـر خاسـته از دو چشـمه      آیا مـی 

  دانست؟



 .....  13  

  ي وجودي دارد؟ انسان دو چشمه آیا واقعاً
یعنی آیا انسان جسمی دارد که از عالم خلق است و مبتال به آن نیز امـور  

  جسمی و بعد مادي برخاسته از آن است؟  
و آیا انسان روحی دارد کـه از عـالم امـر اسـت و مبـتال بـه آن نیـز امـور         

  معنوي و روحی بر خاسته از آن است؟  
می، چه حتی غیر اسالمی، از ایرانـی گرفتـه   گذشتگان دانشمند، چه اسال

انـد کـه:   تا یونانی، از مولوي گرفته تا افالطون، و دیگران بر این اعتقاد بـوده 
انسان جسمی دارد و روحی، که خداوند جسم او را از عالم خلق (خـاك) و  
روح او را از عالم امر (خود) آفریده و این که انسان ایـن ملکـات روحـی را    

هـاي  ي  روحـی) عـالم امراسـت، و اگرکشـش    طر همـان (نفخـه  دارد، به خـا 
  مادي را دارد به خاطر همین جسم از عالم خلق است.

اي بـه نـام (انسـان) و    این بدین معنی است که ذهن بشر تاکنون در پدیده
ــوده  ــز مجــزا قائــل ب ــه  وجــود او، دو چی ــد، یعنــی وجــود انســان را دو گان   ان

  دانند.می
ي عـالم  ي وجـود و نخبـه  ن معتقد است که (زبـده ي انساافالطون درباره

باشد و او خود عاتم صغیر است، عقلی است کـه در روحـی قـرار    امکان می
  )1گرفته و اسیر زندان تن شده

ي انسان معتقد است که: (در وجود انسان عقلی هم هسـت  ارسطو درباره
ز خـارج  که کامالً فعال است و مجرد از ماده اسـت و بـا او عالقـه نـدارد و ا    
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یعنی از عالم ملکوت آمده است و قواي نفس منفعل را از اثر فعالیـت خـود   
ي او انسان مقامی میان حیوانیت و الوهیـت  دهد و به واسطهظهور و بروز می

دریافته است و او باقی و ابدي است و پس از مرگ دوباره به مبـدا اصـلی و   
 )  1گرددعقل کل که غایت غایات است باز می

داننـد: (فاعـل و   ن نیز انسان را مانند جهـان متشـکل از دو چیـز مـی    رواقیا
دانند، امـا هـر دو   منفعل)، فاعل را در انسان روح یا نفس و بدن را منفعل می

 داننـد و وجـود یکـی را در دیگـري سـاري      ي هستی ممـزوج مـی  را در همه

ر جسـم  دانند، اما نهایتاً جز جسم وجودي قائل نیستند ولی قوه را فاعـل د می
  )  2دانند.می

ي اند که: (مایهدر مکتب فلوطین نیز اعتقاد اینگونه است و بر این اندیشه
اتحاد اجزاي بدن روح است، و همین که روح از بدن مفارقت کـرد اجـزاي   

  . 3خیزد)شود و حقیقت او از میان بر میاو پراکنده می
گویـد  ونـه مـی  داند و اینگدکارت نیز انسان را متشکل از نفس و بدن می

کـنم کـه نفـس مـن فکـر دارد، حـس و       که: (حال چون به خوبی درك می
شعور و تعقل و ...، دارد و ابعاد ندارد و نیز تصـور روشـن متمـایزي دارم از    

باشـد، پـس   ذات دیگري که ابعاد دارد و فکر ندارد و آن، تـن و جسـم مـی   
  . 4یقین است که نفس و بدن دو چیزند)
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ي اسالمی نیز در هـر  سالمی و به طور کلی اندیشهدانشمندان و حکماي ا
نماید چیزي جز این نیسـت و  اي اعم از متشرعین یا عرفا که جلوه میاندیشه

ي بشري تاکنون این بوده است که انسان از روح یـا نفـس و   ماحصل اندیشه
  جسم متشکل است.

  ي بودایی نیز با تغیراتی همین است.در اندیشه
 از عالم خاك                  مرغ باغ ملکوتم نیم

  اند از بدنم  دو سه روزي قفسی ساخته
  اند، همین اعتقاد است.این که بدن را قفس روح انسان کرده

  حــال آیــا واقعــا دو چیــز مجــزا از دو مصــدر، وجــود انســان را تشــکیل  
هـاي  دهد؟ یعنی روح واقعـاً از عـالمی دیگـر آمـده و خـود را در سـلول      می

ست؟ و یا برآن مسلط شـده و باعـث حرکـت و زنـدگی آن     جسم جا داده ا
  شده است؟   

آیا واقعاً دو چیز کامالً جدا، از دو عالم متفاوت از هم، در کنار هم قرار 
اند؟ که به هنگام مرگ از آن خاج شود، و یـا از آن دور شـود و ایـن    گرفته

  جسم را ثابت و مرده رها کند.
هـا اشـاره نمـود تـا     سري اندیشه براي روشن شدن این مطلب باید به یک

  ها راه ما را نمایان سازد.سیر این اندیشه
هـاي یونـانی دارد و هـر دو    هـاي اسـالمی کـه شـباهت بـه اندیشـه      اندیشه

ــم  ــه ه ــأثر از   اندیشــه بســیار نزدیــک ب ــد (صــرف نظــر از اینکــه کــدام مت ان
 داننـد و نفـس را از عـالم امـر    دیگریست)، روح و جسم را دو چیز مجزا می
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الهی دانسته که به جسم از عـالم خلـق متعلـق شـده اسـت، یعنـی دو مصـدر        
 مجزا، براي این دو قائـل هسـتند کـه نهایتـاً هـر کـدام بـه اصـل خـویش بـاز           

  گردند.می
داند که فعـال  همانطور که گفتیم ارسطو در وجود انسان عقلی حاضر می

نـی از عـالم   است و مجرد از ماده اسـت و بـا او عالقـه نـدارد و از خـارج یع     
 ملکوت آمـده و قـواي نفـس منفعـل را از اثـر فعالیـت خـود ظهـور و بـروز          

ي او انسان مقـامی حیـوانی و الـوهی  دریافتـه اسـت و او      دهد و به واسطهمی
باقی و ابدي است و پس از مرگ دوبـاره  بـه مبـدأ اصـلی و عقـل کـل کـه        

ه و فنـاي در  گردد و جسم در عالم خلق باقی مانـد غایت غایات است باز می
  شود.ماده می

افالطون نیز بر این باور است که جهان ظـاهر حقیقـت نـدارد، عـدم هـم      
نیست، نه بود است، نه نبود، بلکه نمـود اسـت، و حقیقـتش در جهـان دیگـر      

شود، افالطـون نیـز بـاور دارد کـه: (روح انسـان      است که با عقل دریافت می
ــاي مجــازي   ــه دنی ــدن و ورود ب ــول در ب ــیش از حل ــردات و پ ــالم مج ، درع

   1معقوالت بوده)
داند، دنیـاي ظـاهر   پس افالطون نیز وجود انسان را از دو مصدر مجزا می

  (عالم خلق) و عالم مجردات و معقوالت (عالم امر).
نگـرد و جسـم انسـان را اگـر     دکارت نیز به انسان، به وجودي دوگانه می

جداي از او قائل اسـت،  کند، اما براي او نفس یا روانی چه ماشینی فرض می
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داند و امري زاید بر تـن کـه   ي حس و شعور و تعقل میکه این نفس را مایه
به کلی با جسم متباین است و دخالتی درکارهاي حیوانی تن ندارد و معتقـد  
است به این که: بیرون رفتن روان از تـن باعـث مـرگ نیسـت، بلکـه مـرگ       

ایـن معناسـت کـه شـاید زنـده      باعث بیرون رفتن روان از بدن است، ایـن بـه   
دانـد کـه   بیند، بلکه تن را زنـده مـی  بودن را ناشی از وجود روان در تن نمی

ي گروهـی کـه انسـان را    روان متعقل بر او تعلق پیدا کرده و ایـن بـا اندیشـه   
داننـد کـه سـبب زنـدگی جسـم اسـت       داراي روح نبـاتی و حیـوانی نیـز مـی    

ز عـالم مجـردات اسـت تبـاین     همخوانی دارد، و بدین ترتیـب روحـی کـه ا   
باشد کـه گـاهی   ي بسیاري متعلق به جسم میکامل با جسم دارد و به اندیشه

مثالً در خواب تعلق خود را از دست داده و در حـال رفـت و آمـد اسـت. و     
ي انعـام از قـرآن   ) سـوره 60ي (مفسرین اسالمی نیز به این موضوع طبق آیـه 

زیـرا اگـر    "بالیل و یعلم ما جرحتم ... و هو الذي یتوفیکم"کریم نظر دارند: 
شـود، ولـی ایـن    ي پروردگار در خـواب متـوفی مـی   انسان روحش به وسیله

کشد و به تلنگوري بیدار شـده  انسان از لحاظ فیزیکی زنده است و نفس می
  کند.می و نسبت به پیرامونش آگاهی پیدا

کند کـه  میي دکارت پیدا اگر اینگونه فرض کنیم، تشابه درستی باگفته
شود، بلکه مرگ جسـم  گوید: (بیرون رفتن روح از بدن باعث مرگ نمیمی

 شود).است که باعث رفتن روح و روان می
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این معقول است که تا جسم به کمک روح نباتی و حیوانی زنـده اسـت،   
روح روحانی و الوهی نیز در تعلق او باشد، اما وقتی کـه جسـم زنـده نباشـد     

  چیزي متعلق باشد؟  آن روح الوهی به چه 
البته این موضوع ابهامـات و سـؤاالتی در پـی دارد کـه بـا پیشـرفت علـم        

  حاصل شده و ایجاد گردیده است.
  هر چند هزاران سال هنوز زمان نیاز باشد تا کشف رازها.

ي پـیش بـه ایـن کـه     ي حکما و دانشمندان قدیم تا چنـد دهـه  تقریباً همه
  ده و مجـزاي از جسـم ایـن کـار را     ي روح و نفـس بـو  تعقل و تفکـر وظیفـه  

اند، به عنوان مثال: دکارت هم بر این اعتقاد بـوده  کرده، متحد القول بودهمی
اش از تن بـه  اندیشیده که: (و اما روان یا نفس که وظیفهگونه میاست و این

دهـد، ماننـد   کلی جداست بعضی از اعمال خود را مسـتقال از تـن انجـام مـی    
دیگر را به توسط تن، مانند احسـاس و درك لـذت و    تعقل و تفکر و بعضی

هـا، و هـر چنـد روان در تمـام تـن تـأثیر دارد و       درد و مهر و کین و غیر آن
  . 1کند)لیکن بیشتر به توسط مغز کار می

(البته جالب است بدانیم دکارت شاید اولین کسی بـوده کـه بـراي روان    
را مقـر اختصاصـی    ي صـنوبري مغـز  مجرد آدمی مکان تعین نمـوده و غـده  

  .  2داند)روان آدمی می
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اما این ابهامات و سوالت، این است که اگـر روان انسـان مجـرد از عـالم     
ماده و خود متعقل و متفکر است و معقوالت مربوط به اوست، یعنی اگـر بـا   
شعور است؟ سؤاالتی آن جا مطرح است، مثالً: وقتی انسان بیهوش اسـت، و  

ست، چرا ما شـعوري نـداریم و روحمـان چیـزي از     اي ااین جسم مانند مرده
  آورد؟دوران بیهوشی به خاطر نمی

ام و در متون گذشته و نظرات بزرگان علم و دانش چنین  سـؤالی ندیـده  
  پاسخی نیز در این باب نبوده.

شود این است که: اگر روح از عالم مجـردات  سؤال دومی که مطرح می
ه داروي بیهوشـی کـه یـک محلـول     است مگر سنخیتی با عالم خلق دارد کـ 

  شیمیایی است و مادیست، بر روي آن اثر بگذارد؟
در جاي دیگر به این سؤاالت و ابهامات پاسخ خواهیم داد، و اگـر خـدا   

ي ایـن  یاري نماید مسأله روشن خواهد شد، و شاید نگاهی دیگر بـه اندیشـه  
  شاءاهللا.بزرگان گشوده شود. إن

انسـان متشـکل از روح و جسـم اسـت و      هگل نیز بر این بـاور اسـت کـه   
داند. براي هدف را از امور جهان، آزادي روح از قید و بندهاي جسمانی می

هاي هگل، بـه کتـاب سـیر حکمـت در اروپـا مراجعـه       اطالع بیشتر به اندیشه
  شود.

هـاي مختلـف، انسـان را تنهـا     ي محققین به نوعی بـا زبـان  به هر حال همه
و یا شاید بتوان گفـت تقریبـاً همـه، بـراي انسـان       دانند، و اکثریتجسم نمی

  روحی و روانی جداي از جسم قائلندکه متعلق به جسم شده است.
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اما این گزارش بر آن است تـا از دیـدگاه دیـن ایـن موضـوع را بررسـی       
نماید، و چون گزارنده بر این باور است کـه سـخن دیـن و پیـامبران، تـالش      

لق و مربی جهان هستی، پشتیبانی شده صرف ذهن آدمی نبوده و از سوي خا
تر از ذهن بشر گاه را اصیلو به عنوان وحی بر ذهن بشر رسیده، لذا آن تکیه

باشـد،  داند و درصدد یافتن راهی بـراي حـل ایـن راز، از ایـن ناحیـه مـی      می
بنابراین تالش ما معطوف به متون دینی است تا شاید اگر ممکن باشد از این 

  ییم.مسیر طی طریق نما
  

  نگاهی به روح در قرآن کریم
روح آدمی که همان روان است در قرآن کریم، گاه به اسـم روح آمـده   

  گیرد.و گاهی به نام نفس که مورد بررسی قرار می
، این کلمه در عرف به معنی روان و روح مقابـل جسـم   »ر«(روح به ضم 

بـار   است و جوهر مجرد است ولی در قرآن کریم که مجموعاً بیست و یک
  )1آمده، مراد از آن فرشته و غیره است

کنـیم، بـراي   موارد دیگر را رها کـرده و تنهـا مـورد بحـث را دنبـال مـی      
  ي روح.توضیح بیشتر به قاموس قرآن رجوع شود، ذیل کلمه
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  روح مستقل:
  شود قابل دقت است.آیاتی که در زیر نقل می

    1...» ثم سواه و نفخ فیه من روحه«
    2»و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فاذا سویته«
    3»والتی أحصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا«
   4»أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا«

  ي:همچنین است آیه
إنما المسیح عیسی ابن مریم رسول اهللا و کلمه ألقیها الـی مـریم و روح   «

                                               5)171نساء » منه ...
  ها آیاتی بـود کـه مسـتقالً راجـع بـه روح آدمـی در قـرآن کـریم بـا          این

  ي روح ذکر شده است، اما آیا واقعاً حقیقت این روح چیست؟ کلمه
  ي دمیدن چیست؟ حقیقت کلمه

  باشد؟  » دمیدن«ي شاید راز در این واژه
  ي زیر دقت نمایید.به مواردي پیرامون آیه
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قل الروح من أمر ربی وما أوتیـتم مـن العلـم إال    ویسئلونک عن الروح «
   1»قلیال 

 (ص)(ممکــن اســت مــراد از روح جبرئیــل باشــد، چــون حضــرت رســول
فرمود کـه روح القـدس و روح االمـین ایـن مطلـب را از      پیوسته به مردم می

ي آن اند: این روح چیست؟ دربـاره ها در مقابل گفتهسوي خدا آورد، و آن
در جواب فرموده: شما راهی به فهم آن نداریـد، آن از  توضیحی بدهید. آیه 

آید که: دانستن روح از بشر سـاخته  کار خداست، از این جواب به دست می
  نیست و پیوسته این طور خواهد بود.

  رساند.آیات قبل و بعد، این احتمال و احتمال دوم را می
یقـت  اند کـه حق شاید مراد از روح، وحی باشد و از آن حضرت خواسته

وحی را بیان نماید، که خداوند از پی بردن به آن، جواب یاس داده است. و 
  محتمل است که روح انسانی مراد باشد،  

  اند و در حدیث نقل شده.چنان که گفته
ي المیزان، مـراد از روح، مطلـق روح اسـت کـه در کـالم خـدا       به عقیده

  هاست.ي آنآمده و سؤال از حقیقت همه
تر از جبرئیل و روحی کـه در  اي بزرگعیاشی، فرشته در روایات تفسیر

  ."علیهما السالم"انسان و حیوان است نقل شده، از امام باقر و صادق 

                                                
  85اسراء  -  1



 .....  23  

ها آن را روح انسانی که قوام بدن با آن اسـت و بعضـی جبرئیـل و    بعضی
برخـی ملکـی از مالئکـه، برخـی قـرآن و  بعضـی وحـی دانسـته و اخــتالف         

     1اند یا کفار و یا یهود؟)نندگان مسلمین بودهاند که آیا سؤال ککرده
ي آن چه که در قرآن کـریم راجـع بـه    توان چکیدهبه طور خالصه می"

روح و نفس آدمی آمـده را اینگونـه بیـان کـرد تـا از طـوالنی شـدن کـالم         
پس از خلق جسم که از عالم خلق است و اسـباب و علـل   "جلوگیري کرد: 

، خداوند انشاء دیگري از عـالم امـر خـویش،    و ماده در خلق آن دخیل بوده
ي نفخـه "نماید که اصـطالحاً بـه آن   دفعتاً با امر کن در این در این جسم می

ي گفته و انسان با این ویژگی خلق شده است. این تمام ماحصل گفتـه «روح 
  ».قرآن کریم به طور خالصه است

ه چگونـه  اما در مورد جسم، چیزي که هست آیات قرآنی بیان نکرده کـ 
آدم از زمین خلق شد، آیا در خلقت او علل و عوامـل خـارق العـاده دسـت     

  داشته است؟ و آیا خلقتش به تکوین الهی، آنی بوده؟
بدون این که مدتی طول کشیده باشد؟ پـس جسـد سـاخته شـده از گـل      
مبدل به بدنی معمولی و عادي و داراي روح انسـانی شـده؟ و یـا آن کـه در     

ایـن گونــه صـورت گرفتـه و اســتعدادها یکـی پــس از      هـاي طــوالنی، زمـان 
ها یکی دیگري در او تبدیل یافته، یعنی تکامل تدریجی داشته و نیز صورت

پس از دیگري به خود گرفته تا آن که استعدادش براي گرفتن روح انسـانی  
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گاه آن روح در آن دمیده شده است. هیچ یک به حد کمال رسیده باشد آن
  1»قرآن کریم نیامده.از این احتمال در 

آید این است که آن چه از قرآن کریم پیداست و راجع به روح به دست می
از عالم امر الهی است و با امر کن ایجاد شده است، همین و بـس. و البتـه در   

آید که پاسـخی بـه آن   انسان دمیده شده اما: در این موارد سؤاالتی پیش می
  گفته نشده است.داده نشده یا در مورد آن زیاد سخن 

  
  از جمله:  

 آیا این انشاء الهی خارج از جسم بوده و سپس به جسم ملحق شده؟ 

ي آیا ایـن انشـاء پـس از تکامـل جسـم از ایـن تکامـل سـر زده و الزمـه         
  تکامل، به وجود آمدن این نشئه بوده؟ 

مند نیست، چگونه با جسـم کـه   مند و زمانمکان» روح مجرد«اگر مجرد 
ات (حد زمان، حد مکان، نقص، و ...) را دارد، الفت گرفتـه؟  ي این صفهمه

  و این الفت چگونه است؟  
این روح مجرد مگر قابل تقسیم اسـت کـه بـه میلیاردهـا انسـان در طـول       

  تاریخ تقسیم شود و مثالً یکی را حسن و یکی را تقی و ... بنامیم؟
د اگر روح هر فرد مجزا باشد، پـس محـدود خواهـد بـود و اگـر محـدو      

تواند باشد، زیرا عـالم امـر قابـل تقسـیم نیسـت و      باشد دیگر از عالم امر نمی
  ایم.حد پذیر نیست و یا شاید عالم امر را خوب نفهمیده
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آیا روح واقعاً جداي از جسم است؟ یا خلقی ناشی از تکامل جسم بـوده  
  و در ارتباط کامل با جسم؟  

میرد؟ یـا خیـر زنـده    د و میشوآیا با از بین رفتن جسم، روح نیز نابود می
ماند، داراي تأثیرپذیري است؟ یا خیر؟ بـا شـعور   ماند؟ و آیا اگر زنده میمی

ها سؤاالتی است که این گزارش درپـی آن اسـت کـه از    است؟ یا خیر؟ این
ي تالشش در ایـن مسـیر   ها پی ببرد، و همهالي آیات قرآنی به پاسخ آنالبه

  خواهد بود. إن شاءاهللا  
  هاي مختلف به آن بنگرید.لب زیر دقت نمایید و از نگاهبه مط

  
  معاد و روح:

ي معـاد از راه بـه خصوصـی وارد شـده و آخـرت را بـه       مسـأله (قرآن به 
  کند.  ها تشبیه میها از تخمها و دانهروییدن علف

هـا در زمـین پراکنـده شـده و تخـم      همان طور که فصل پاییز تخم علف
شود و طول زمستان به حالت خواب در زیر میحبوبات به دست بشر کاشته 

هـا رسـیده، از   مانند و چون بهار آمده و حرارت و رطوبت به آنها میخاك
کننـد، همـان   درون خود بیدار شده و به حرکت آمده و شروع به رشـد مـی  

ــده و      ــت آم ــه حرک ــت از درون ب ــار قیام ــان در به ــدن مردگ ــور ذرات ب   ط
نـده) شـده و شـروع بـه روییـدن و تشـکیل       هاي خفته (مرده) بیـدار (ز سلول

  کنند.انسان می



 
 

.....  26  

شود گفت روح از حبوبات خارج شده و وقـت روییـدن بـاز داخـل     نمی
هـا بـه حالـت خفتـه اسـت و      شود، بلکه سلول زنده حبوبات در داخل آنمی

  شوند.وقت بهار بیدار می
  کنیم:اینک آیات را مشاهده می

تنا به جنات و حب الحصید ...وأحیینـا  و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانب«
   1»به بلده میتا کذلک الخروج

یخرج الحی من المیت و یخرج المیت مـن الحـی و یحـی األرض بعـد     «
                                                                              2»موتها و کذلک تخرجون

ا تشبیه شده، همچنین اسـت  هشود که قیامت به روییدن علفمالحظه می
  3آیات:

دهد، کیفیت ایجاد تدریجی راه دیگري که قرآن در این زمینه نشان می«
هـاي  خود انسان و قیاس آخر به اول است در جواب آن که گفت: استخوان

قـل یحییهـا الـذي    "شود؟ اینگونه جواب آمـد کـه:  پوسیده چگونه زنده می
      4»انشاها اول مره

                                                
  11و 9سوره ق آیه   -  1
  19سوره روم آیه  -  2
  ي حج.سوره 7و 5زخرف و  11اعراف و  57 -  3
  81یس  آیه  سوره -  4
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ویقول االنسان ءاذا متنـا لسـوف أخـرج حیـا     «رموده: و در جاي دیگر ف
   1»أوالیذکراالنسان انا خلقناه من قبل و لم یک شیئا

این مخالف با استقالل روح نیست ولی قـرآن از راهـی وارد شـده کـه علـی      
  .         2الفرض اگر استقالل روح را هم انکار کند، ضرر به معاد نخواهد داشت)

رآن کریم آمـده و در ایـن جـا ذکـر گردیـد،      این مطالب که در آیات ق
ي مطالبی راجع به روح است که سـؤاالت آن را از ایـن پـیش    روشن کننده
  بیان نمودیم.

هایی موجود است که حـائظ اهمیـت اسـت و شـاید     در این آیات آموزه
  ها دانست.بتوان مطالبی راجع به روح از آن

توانـد تـا حـدودي    مـی پروردگار عالم در این آیات تشبیهاتی آورده که 
  گره از مشکل فهم روح بگشاید.

یسئلونک عن الـروح قـل الـروح    «ي مورد نظر: درست است که در آیه
روح را از امر پروردگـار دانسـته،   » من أمرربی و ما أوتیتم من العلم إال قلیال

  دانیم به دو معنا در آیات دیگر قرآن آورده شده:همچنان که می» امر«اما 
  چیز  الف: کار و
  ب: دستور 

بهتر به مفهوم آیه نزدیـک  » دستور«در این آیه مسلماً معنی دومی، یعنی  
  است، هر چند معنی اولی نیز قابل استفاده است.
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ــات    ــه در آی ــبیهاتی ک ــال تش ــوره ق و  11و  9ح ــوره 19س ي روم و س
ي حـج آورده شـده،   سـوره  7و  5زخرف و  11اعراف و  57همچنین آیات 

  وضیحی راجع به روح بنماید.شاید بتواند ت
در تشبیهات آمده آخرت به روییدن تخمها از خاك تشبیه شـده اسـت،   

ها نیرویی بـالقوه کـه نیـروي رشـد و بالنـدگی اسـت از       دانیم که در تخممی
سوي پروردگار تکوین شده است، و این تخـم هـر گـاه در شـرایط مسـاعد      

  بـه حـد کمـال خـود     بالندگی قـرار گیـرد، شـروع بـه رشـد و نمـو نمـوده و        
  رسد.می

ي تکوینی است که اگـر  ي انسان نیز داراي همین نیرو و توان بالقوهنطفه
ي شرایط حاضر باشـد،  در شرایط مساعد (رحم) یا مثل آن قرار گیرد و همه

شروع به بالندگی و رشد نموده و انسانی کامل از لحاظ فیزیکی از آن نطفـه  
  آید.به وجود می

ه پروردگار عالم از عالم امر در وجـود انسـان تکـوین    پس روح را نیز ک
نموده از همان زمان نطفه به صورت بالقوه در این جسم نهاده که بـا رشـد و   

  تـوان از همـان   بالندگی، توان ایجـاد انسـان را ازآن نطفـه دارد و ایـن را مـی     
نیز فهمید، روح از عالم امر و دستور به زندگی » یسئلونک عن الروح«ي آیه

لهی است، یعنی روح همـان نیـروي حیـات اسـت کـه پروردگـار عـالم در        ا
وجود آدم نهاد و به او حیات بخشـید و ایـن نیـروي حیـات را نیـز از طریـق       

هاي بعـد هـم منتقـل نمـود، یعنـی نیـروي حیـات را در        ي انسان به نسلنطفه
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ي موجودات دیگر، که نیـروي حیـات را   وجود آدم تکوین نمود مانند همه
  ود همه تکوین نموده.در وج

ي الهی متصف به صـفات  البته این نیروي حیات در وجود انسان به اراده
واالیی است که او را از دیگر موجودات متمـایز نمـوده و ایـن نیـز تکـوینی      
دیگر از سوي پروردگار است که نیروي حیـات انسـانی بـا دیگـر نیروهـاي      

امـل صـفات الهـی نیـز در     حیات نباتی و حیوانی متفاوت باشد و این نیـرو ح 
  انسان باشد.

هـاي در خـاك فـرو رفتـه، بـه      این تشبیه معاد به روییدن گیاهان از تخـم 
افـروزد و بـه گمـان گزارنـده گـره      روشنی این معانی را در ذهـن انسـان مـی   

  کند.بزرگ روح را باز می
ي این گزارش بر این باوراست که روح انسان همان توان بـالقوه  گزارنده

ي حیـات از سـوي پروردگـار در وجـود آدم اسـت کـه حامـل        دهتکوین ش
ي صفات بزرگ (انسانی، الهی) است و این خود وجـه تمـایز انسـان بـا همـه     

  موجودات است.
هـا را بـه   ي حیات داراي مراتبی است که پروردگار عالم ، این مرتبـه قوه

را در ي آن را در نبـات و مرتبـه وسـط آن    ترین مرتبهآن عطا نموده و پایین
حیوانات که آن هم در وجود حیوانات مختلف، متفاوت اسـت، و بـاالترین   

ي آن را در وجود انسان نهاده، که البته این نیرو در انسـان وجـود دارد   مرتبه
ي آن نیرو و هدایتش به سوي کمـال، در اختیـارخود   ولی به کار گیري همه

تر استفاده کـرده  آدمی است، گروهی تالش نموده و از ظرفیت این نیرو بیش
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ي ظرفیـت ایـن   تا خود را به مراتب واالي انسانی برسانند، و گروهی از همـه 
ترین ظرفیتش باقی مانـده  نیروي حیات استفاده نکرده، به نحوي که در پایین

ي خود را از ظرفیت نیـروي حیـات حیـوان بـاالتر نبـرده و بـه قـول        و فاصله
  ».ولئک کاالنعام بل هم اضلا«مانند. پروردگار در حد حیوان باقی می

بعث انسان از خاك در قیامت، که به رویش گیاه از دانه تشـبیه شـده بـه    
  فهماند.روشنی این موضوع را می

ي حیات وجود انسان را که خداوند آفریده، همراه با یک ابر توان بالقوه
شـود، و ایـن   ي رحمت خویش پشتیبانی شده و میآفریده است که از ناحیه

رسـاند، بـه   ه متصف به تعقل است انسان را بـه مقـام واالي کمـال مـی    قوه ک
دانیم که نیروي واقعی ایـن ابـر تـوان    دانیم، ما حتی نمیجایی که امروز نمی

حیات چقدر است، نهایت پروازش تا کجاست، زمـان نشـان داده اسـت کـه     
  دانیم.نمی

  ي انسان با امروزش یکی است؟  آیا گذشته
  سلم این که آینده نیز با امروز یکی نخواهد بود.قدر مسلم خیر، و م

این نیروي (ابر توان حیات) هنوز بر ما ناشناخته اسـت و مـا هنـوز مقـدار     
گاه هـم  ایم و چون محصور زمان هستیم، هیچظرفیت توان آدمی را نشناخته

  است.» قل الروح من امر ربی«نخواهیم شناخت، و این راز 
ــات)    ــوان حی ــر ت ــن (اب ــناخت ای ــه   ش ــه از هم ــت ک ــر اس ــانی میس   ي زم

هایش استفاده شود و مسلماً آن روز امروز نیست، و شـاید تـا قیامـت    ظرفیت
هم نتـوانیم تمـام ظـرفیتش را بشناسـیم و از آن اسـتفاده کنـیم، بـراي همـین         
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خداوند فرمود که روح براي شما قابل شناخت نیست و از دستور و امور من 
  است.

بهتـر قابـل   » فنفخت فیه مـن روحـی  «ي آیه کنیم اکنون مفهومگمان می
درك باشد، بدینگونه که خداوند که، حیات مطلـق، تـوان مطلـق، و دانـش     
مطلق، است از این حیات و توان و دانش خـویش در وجـود انسـان تکـوین     

اسـت  » ابـر تـوان حیـات   «نموده است، که این تکوین براي بشر خاکی همان 
ابرتـر  » ابـر «ابـل فهـم نیسـت و از هـزاران     اي از مقام ربوبی براي انسـان ق ذره

هـایی کـه هنـوز نـامعلوم اسـت،      است، که توانسته انسـان خـاکی را بـه مقـام    
قل الروح من أمـر  «و» فنفخت فیه من روحی«برساند، این است مفهوم واقعی 

  ».ربی
ي هسـتی  توانـد بـا همـه   مـی » ابر تـوان حیـات  «حال این بشر با این نیروي 

ي هسـتی تسـلط پیـدا نمایـد و ایـن اسـت مفهـوم        برهمه ارتباط بر قرارکند و
  . 1»وسخر لکم ما فی السموات وما فی االرض«واقعی 

ي هستی شـده اسـت (هسـتی    زیرا با این نیروي تکوینی الهی برتر از همه
ي هستی مـادي تسـلط داشـته باشـد و از همـه      تواند برهمهمادي) بنابراین می
  چیز استفاده ببرد.

تـوان از کمـک علـم در شـناخت وجـود      ت کـه نمـی  بحث دیگر این اس
انسان غافل بود، امروزه دانش بشري درشناخت وجود انسان گـام هایبلنـدي   
برداشته است و ثانیه به ثانیه در حال گسـترش و پیشـرفت اسـت و ایـن یـک      
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ي خویش تجدیـد نظـر   هاي گذشتهوجه مثبت براي بشر است که در اندیشه
  وجود خویش را بهتر بشناسد.نماید و جهان هستی از جمله 

  
  یاي صادقهخواب و رؤ

هاي اسالمی اینگونه راجع به خواب سخن به میان آمـده اسـت   در اندیشه
و اعتقاد مردم تاکنون اینگونه است که: روح انسان به هنگام خـواب دیـدن،   

  شودتعلقش از جسم کم شده و یا خارج می
  مـثالً بـه جاهـایی     شـود، بینـیم مـی  و متوجه چیزهایی کـه در خـواب مـی   

کند، حتی بـا ارواح مردگـان نیـز گـاهی     رود، با کسانی ارتباط برقرار میمی
  اي گویـد، یـا بـه جـایی کـه تـاکنون نرفتـه       ارتباط برقرارکـرده و سـخن مـی   

ي اینها از کند، و در همهرود، و با اقوام، دوستان و غیره رابطه بر قرار میمی
بیند که چنـد روز پـس از آن،   رخ نداده میجمله گاهی اتفاقاتی را که هنوز 

دهد، و مردم این را بارها تجربه کرده و یا بیشتر یا کمتر، همان اتفاق رخ می
انـد، و  انـد و نـام ایـن را رویـاي صـادقه نهـاده      براي یکدیگر تعریـف نمـوده  

باورهمه براین است که دیدن و ارتباط برقرارکـردن بـا دیگـران در خـواب،     
است که وقت خواب، جسم را گاهی رهـا کـرده و آزادانـه    کار روح انسان 

کند. در این نگاه گویا وجـود مغـز کـه تشـکیالت هوشـمند و      کار خود می
مدیریتی و فرماندهی انسان است، کامالً  نادیـده گرفتـه شـده و اصـالً بـراي      

اند و همه چیز را به روح یک چنین سیستم عظیمی، هیچ وجودي قائل نشده
  .اندنسبت داده
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کنـد.  گویـد و اثبـاط مـی   اما علم و دانش بشري، امروز چیز دیگري مـی 
البته براي علم و دانش نیز راه بسـی طـوالنی اسـت و در بسـیاري از مطالـب      
شاید نتوان سخن قطعی عنوان نمود. اما همین مقدار تا این لحظه از پیشـرفت  

ــابود ک      ــزل و ن ــان را متزل ــاي باورم ــیاري از دیواره ــته بس ــم توانس ــد و عل ن
ي حقیقـت را کمـی   خورشیدي را ازپـس ایـن دیـوار بنمایـد و انسـان تشـنه      

ازخنکاي زالل حقیقت بچشاند و از نور هدایت سوسویی به چشم نگـران او  
  بتاباند.  

سخن راجع به خواب دیدن و رویاي صـادقه بـود کـه تـاکنون آن را بـه      
ان بـه نتـایجی   هاي فـراو دهیم، اما اخیراً دانشمندان با آزمایشروح نسبت می

انـد کـه حـائظ اهمیـت و در خـور تامـل و بـاز نگـري در         دیگر دست یافتـه 
  شود.باورمان می

هـا  اند که مغز شخص در حال خـواب میلیـون  ها دریافتهطی این آزمایش
نماید و در عین حـال چشـمهاي شـخص    نماید و تصویرسازي میفعالیت می

  ده توسـط مغـز را   چرخـد و ایـن تصـویرهاي سـاخته شـ     خواب در حدقه می
کنـد و ایـن گونـه    هاي دیداري ارسال مـی نگرد و دوباره به مغز و سیستممی

بینیم، البته چـون در ایـن گـزارش، هـدف شـرح ایـن       است که ما خواب می
اي بدان رفت تا مطلـب  آزمایش پزشکی نبود به طور خالصه و اجمال اشاره

  کمی روشن شود و شاید بتوان نتایجی دیگر نیز گرفت.
  برگردیم به سراغ خواب دیدن، از نگاه باورمان.
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اگر این باور که در خواب و رویاي صادقه، روح  ارتباط بر قـرار کـرده   
شود را قبـول کنـیم،   و یا از جسم تعلقش کم شده، متوجه چیزهاي دیگرمی

  آید.چند سؤال پیش می
گـر  سؤال اول این که: وقتی من در خواب مثالً با برادرم که در شهري دی

گوییم، پـس چـرا بـرادرم یـا     است ارتباط برقرار کرده وکلی با هم سخن می
اطالع است؟ در صورتی که روحش یا حتی نا خودآگاهش، ازاین ماجرا بی

بایست چیزي بـه یـاد داشـته باشـد،     اگر این ارتباط صحیح بود برادرم نیز می
ي ذهنـی  هـا تصویرسـاز  ارتباط دو طرفه است نه یک طرفه. مگر این که ایـن 

  باشد.
بینـد؟ چـرا همیشـه    سؤال دوم این که: چرا انسان گاه گـاهی خـواب مـی   

بینـد؟ اگـر روح روحـانی انسـان آزادسـت، پـس بایـد هـر شـب          خواب نمی
رود پس چـرا نسـبت   خواب دید و یا به این سو و آن سو رفت؟ اگر هم نمی

  شعور است؟ و درکی از پیرامون خود ندارد؟به اطراف خود کامال بی
تواند بـرود و یـا بـا    سؤال سوم این که: اگر این روح در خواب گاهی می

شود این روح شـعورمند اسـت، و   دیگران ارتباط برقرار کند؟ پس معلوم می
شعور او دست ما نیسـت و بـه جسـم مـا و روح نبـاتی و حیـوانی مـا وابسـته         
نیست، پس باید در هر حال، شعور و درك داشته باشد، یعنی به محض ایـن  

خبـر از هسـتی   خوابیم، نباید از محیط اطرافمان نامطلع شـویم و بـی  که ما می
باشیم، چرا که روح روحانی که خواب ندارد، و قواي شعوري او نیز وابسـته  
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به جسم و حواس جسم نیست، پس باید ما در خواب هـم، همچـون بیـداري    
  آگاه و با شعور و با حس و درك باشیم، ولی عمالً اینگونه نیست.

انـد، جـاي   گونه سخنها که راجع بـه روح انسـان و خـواب گفتـه    پس این
  بسی پرسش دارد.

انـد، روح از عـالم امـر و    مطلب دیگر این که: آن گونه که تاکنون گفتـه 
  ي انسان همه وابسته به این روح است.مجردات است و شعور و اندیشه

ا تکـه  عالم بیهوشی مثل عالم مرگ است، یعنی اگر در بیهوشـی، شـما ر  
شوید، چـه رسـد بـه ایـن کـه درد بکشـید، پـس        تکه کنند، هیچ متوجه نمی

بیهوشی شبیه مرگ است، که تمام سیستم عصبی بدن انسان در حال خـواب  
  تــرین تحریکــات، عکــس العملــی از خــود نشــان ســنگین هســتند و بــا قــوي

دهند، سؤال اینجاست که انسان در هنگام بیهوشـی، چـرا هـیچ شـعوري     نمی
؟ مگــر روح مجــرد انســان همــراه انســان نیســت؟ چــرا پــس درك و  نــدارد

شعوري ندارد؟ آیا داروي بیهوشی که یک محلول شـیمیایی اسـت و مـادي    
تواند بر روح مجـرد تـاثیر بگـذارد؟ و او را نیـز بیهـوش نمایـد؟ بـه        است می

  نحوي که چیزي متوجه نشود؟
محض بـر مـا    شعوريوقتی ما، در هنگام بیهوشی، گویی که نیستیم و بی

شـویم و  ها بیهوش باشیم چیـزي متوجـه نمـی   حاکم است، چنان که اگرسال
ایـم، پـس آن   آییم حتی گذشت زمان را هم متوجـه نشـده  وقتی به هوش می

  روح الهـــی در ایـــن زمـــان کجاســـت؟ چـــرا بـــا کســـی ارتبـــاط برقـــرار   
  کند؟ چرا شعوري ندارد؟ چرا نیستی حاکم است؟  نمی



 
 

.....  36  

مانـد،  ها در کما میها و یا سالرود و روزها و ماهیوقتی انسانی به کما م
یابـد،  گردد و بهبود مـی گوییم کجاست؟ چرا وقتی باز میآن روحی که می

  از عالم کما چیزي به یاد ندارد؟ 
ترشـد، و از  رسد در شناخت انسان باید تجدید نظر کرد، عمیقبه نظر می

ــه    ــت، اندیش ــک گرف ــز کم ــم نی ــته و ا عل ــاکم گذش ــاي ح ــطورهه اي را س
کنارگذاشت، تا به حقیقت نزدیک شد، هرچند بشر پراز رازهایی اسـت کـه   

  شاید تا قیامت نتوان کامالً او را شناخت. 
باز گردیم بـه آیـات قـرآن و تشـبیهاتی کـه خداونـد عـالم از انسـان در          

ي در خاك کـرده اسـت، ایـن موضـوع خیلـی      قیامت و زنده شدنش به دانه
روشن نماید و ما را به شناخت انسان و روح او که به زعم تواند چیزها را می

  است نزدیک نماید.» ابر توان حیات«ما 
نـامیمش، داراي مراتبـی   مـی » ابـر تـوان حیـات   «این روح که از این پس 

ي ي نـازل آن در دانـه  است که از این پیش به آن اشاره رفـت، و ایـن مرتبـه   
گـام مسـاعد شـدن شـرایط، آن     گیاهان به ودیعه نهـاده شـده و گفتـیم بـه هن    

ي درآن، به دانه، حرکت وتـوان و زنـدگی بخشـیده و او را بـه     نیروي بالقوه
  نماید.سوي کمالش رهسپار می

خداوند عالم انسان را به هنگام زنده شدن به همین دانـه تشـبیه نمـوده، و    
  توانیم دریابیم.ما از این تشبیه بسیاري نکات را می

در ظرفیتی که بـراي مـا ناشـناخته اسـت، در     » یاتابر توان ح«گفتیم این 
وجود انسان نهاده شده است کـه از نطفـه آغـاز شـده و او را در رسـیدن بـه       
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نماید، همچون همان دانه، یعنـی همچنانکـه آن   انسان و کمال یافتن یاري می
توان بالقوه، خارج از دانه نیست، و قابل رویت هم نیسـت، یعنـی یـک دانـه     

هر جماد، اما در شرایط مسـاعد پـر از زنـدگی و حرکـت     جسمی است به ظا
او را » ابر توان حیات«شود، انسان نیز جسمی دارد که مادي است، اما آن می

بینـیم، از یـک   نماید. و آن چه که ما میپر از حرکت و زندگی و اندیشه می
ها سلول، اما داراي حرکت و زندگی، انسان، جسمی است متشکل از میلیون

یعنـی دسـتور بـه    » ابرتـوان حیـات  «حرکت و زندگی را مدیون همـان  و این 
  ي اوست.زندگی از سوي خالق و اراده

ي ایـن  اندیشه، تفکـر، تعقـل، عشـق و اراده و ... همـه و همـه بـر سـاخته       
است که در جسم آدمی موجود است، یعنـی بـا تـک تـک     » ابرتوان حیات«

ن خـارج شـود، و یـا    هاي انسان، ولی چیزي نیسـت کـه از جسـم انسـا    سلول
خودش به تنهایی داراي شعوري و درکی باشد، وجود انسـان بـه تمـامی آن    

ابـر تـوان   «هـایش، داراي ایـن   چه که هست، تمامی جسمش، تمـامی سـلول  
  رسد.باشد، که دم به دم از فیاض یکتا به او میمی» حیات

 گوید و تجربـه پس با توجه به آن چه علم پزشکی، روانشناسی امروز می
هاي مغز انسان در هنگام خواب است، نموده، خواب انسان مربوط به فعالیت

  گیرد.هایی که در مغز انجام میسازيهاي ذهنی، شبیهتصویرسازي
بیند، اما ایـن  اما رویاي صادقه چیست؟ چیزي که امروز انسان خواب می

ید، و توان فهمدهد، این موضوع را چگونه میاتفاق به عینه در آینده رخ می
  تنها مربوط به مغز انسان است؟   مسألهحل نمود؟ آیا این 
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هنوز جواب درستی به این سؤال داده نشـده، امـا شـاید ایـن سـخنی کـه       
  اکنون خواهیم گفت، راهی به حل این سؤال داشته باشد.

ابـر  «پیش از این گفتیم که خداوند عالم نیرویی در انسان قرارداده به نـام  
ي الهـی بـر وجـود انسـان مسـلط اسـت، و       نیـرو از اراده که این » توان حیات

ي هسـتی تحـت تسـلط    پروردگار بارها در قرآن کریم فرموده است که همه
  باشـد، یعنــی انسـان برهسـتی و رخ دادهــایش مسـلط اسـت، و یــا      انسـان مـی  

باشـد،  تواند باشد، از آن جا که این نیرو، الهی است و از مقام ربـوبی مـی  می
وردگار نیز هست خداونـد حاضـر و نـاظر در هسـتی اسـت،      پس مرتبط با پر

فعال در هستی است، پروردگار است از آن جا که در هستی فعال اسـت، نـه   
رسـاند، او  ي پروردگار این معنـی را مـی  خلق کرده باشد و رفته باشد، کلمه

ابـر  «در لحظه لحظه با هستی و فعال در هستی است، بنـا بـر ایـن ارتبـاط ایـن      
با پروردگار همیشگی و بال قطع است. هستی منبعـث از اوسـت   » توان حیات

هـاي  اش بـا خداونـد وجـودي اسـت، و در لحظـه لحظـه      و این انبعاث رابطـه 
اي قابـل  ي الهی است و هرگـز ایـن رابطـه، لحظـه    وجود خود مرتبط با اراده

  قطع نیست، چرا که قطع آن یعنی نابودي و عدم هستی.
تواند الهامات ربانی به ش رویاي صادقه میي این گزاربه رعم گزارنده

  باشد.» ابر توان حیات«همین 
انسـان دارد، نـه ایـن کـه     » ابرتوان حیـات «اما این الهامات، رسشی به این 

از انسان به هنگام خواب خارج شود و بـرود و مسـائلی   » ابر توان حیات«این 
  ر اسـت،  را در یابد، بلکه چون، ارتبـاط بـین جسـم مـادي و آن لطیـف خبیـ      
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تواند الهامـاتی را از آن لطیـف خبیـر دریافـت کنـد و مـا آن را ببینـیم و        می
درك کنیم، عجیب این است که  در هنگام بیداري، این الهامات یا بـه بشـر   

رسد، یا این که بسیار بسیار اندك و در تعداد بسـیار محـدودي از افـراد    نمی
غولیات ذهنی انسـان بـه   ممکن است رخ دهد، و این قطعاً به خاطر تزاحم مش

» ابـر تـوان حیـات   «محیط پیرامون و زندگی معمول خویش اسـت، کـه ایـن    
بدان مشغول است، اما هنگامی که خواب است، مشغولیات او بـه حـد صـفر    

تر ارتباط داشته تواند با مصدرخویش راحترسیده، این نیروي ربوبی او می
ندگی مادي بریده و کمتر هایی که از زباشد، این موضوع تجربه شده، انسان

  وابسته به مشغولیات دنیایی هستند، تأثیرات ربوبی بیشتري دارند.
باشـد، ازآن جـا   ها نیز قطعاً از این دست مـی ي پیامبران و وحی آنلهأمس

ي دنیایی و زندگی برایشان بسـیار در سـطح پـایین اسـت     که پیامبران دغدغه
ا مصدر هستی بیشتر است و هنگـامی  ها ببنابراین، ارتباط این نیروي الهی آن

» ابر توان حیـات «توانند این ها میگیرد، آني الهی بر وحی قرار میکه اراده
ربوبی خویش را به آن مصدر ال یزال متصل نمایند و وحی الهی را دریافـت  
نماینــد. حــال ایــن ارتبــاط بــه دو خواســته وابســته اســت، خواســتن انســان و  

توانـد بـه   راي همـین اسـت کـه همیشـه انسـان مـی      ي الهی، بخواست و اراده
ي الهی  باب جایگاه رفیع پیامبرانه برسد اما پیامبري در کار نباشد، زیرا اراده

  پیامبري و وحی را بسته، اما رسیدن به کمال پیامبرانه را نبسته است.
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» ابـر تـوان حیـات   «رویاي صادقه نوعی الهام الهی اسـت بـر ایـن نیـروي     
توانـد آن را دریافـت   ي وجودي، مییرو به دلیل داشتن سعهبشري، که این ن

  نماید و ما مسائلی را درك کنیم و پیش از رخ داد ببینیم.
  هــر لحظــه از پروردگــار بــر مــا زنــدگی » ابــر تــوان حیــات«ایــن نیــروي 

بخشد، یعنی مورد توجه مصدر هستی هستیم و عنایت او زندگی ماسـت؛  می
ي او از زندگی ما اي ارادهاوست، و اگر لحظه ساطع از» ابر توان حیات«این 

ي در ما قطع شده و مـا خـواهیم مـرد؛ اراده   » ابر توان حیات«سلب شود، این 
او به ما زندگی و حرکت بخشیده است، تا هنگامی که این اراده بـر ماسـت،   

اسـت، و آن روحـی کـه در    » ابر توان حیات«ي او بر ما همین ایم، ارادهزنده
ذکـر شـده اسـت، و بـا انسـان      » فنفخت فیه من روحی«ي درآیـه  قرآن کریم

در وجـود  » ابـر تـوان حیـات   «ي الهـی، یعنـی   تعلق دارد، همـین وجـود اراده  
آدمی است. و خود به تنهایی نه شعوري دارد و نه قابل خارج شدن و داخل 

ي انسـان اسـت، از سـوي    یی  در وجـود تکامـل یافتـه   شدن است، بلکه اراده
ي الهـی از  میرد، در حقیقت این ارادهستی بخش؛ و وقتی انسان میي هیگانه

ي ي زندگی اسـت، اراده او سلب شده است، و او تنها یک جسم بدون اراده
  الهی به او تعلقی ندارد که زنده باشد.

بریم و مطلب را به ماجراي اصلی ایـن  این بحث را در این جا به پایان می
کشـانیم، تـا ازآیـات الهـی ایـن      اسـت مـی   گزارش که تحقیق راجع به برزخ

  موضوع را بهتر بتوانیم بفهمیم. انشاءاهللا  
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  برزخ
ي میان دو چیز را گویند؛ بـرزخ زمـان میـان دنیـا و آخـرت      برزخ فاصله

میـرد، تـا هنگـامی کـه قیامـت       است، عالم مرگ است، زمانی که انسان مـی 
خـویش و جـزاي   ي قـرآن کـریم، بـراي دیـدن اعمـال      شود و انسان به گفته

  اعمالش زنده گردد؛ این فاصله برزخ است.
  ي برزخ چگونه است؟  حال این فاصله

شعوري محض است؟ یا نه، حیـاتی غیـر قابـل    آیا نیستی و خاموشی و بی
  درك براي بشر زنده در آن هست؟

  علم و دانش بشري تاکنون نتوانسته چیزي از این موضوع بفهمد.
  فهمید؟آیا درآینده چیزهایی خواهد 

  آیا این راز براي بشرآشکار خواهد شد؟  
آیا واقعا یک نوع از زندگی در عالم مرگ تـا زمـان رسـیدن بـه قیامـت      

  هست؟  
علم زبانش در این زمینه الل است؛ آن چه تاکنون بشر در ایـن زمینـه در   

هاي دین و سخن خـدا در کتـب الهـی از زبـان     دست دارد، چیزي جز گفته
  پیامبران نیست.

قرآن کریم در این بـاره مطـالبی گفتـه اسـت،که مـورد بررسـی و        آیات
  دقت در حد توان قرار خواهد گرفت. انشاءاهللا  

خـوریم کـه بیـانی متفـاوت     در قرآن کریم به دو دسـته از آیـات بـر مـی    
رسـد،  ي انگشـتان دسـت نمـی   ي اول که بـه انـدازه  نسبت به هم دارند؛ دسته
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ي دوم کـه بـه   دي قائل است؛ و دسـته یک نوع از حیات برزخی را براي افرا
  شود، هیچگونه حیات برزخی از آن مستفاد نیست.چند صد آیه بالغ می

این موضوع باعث شده است که مفسرین و قرآن پژوهان آرایی اینگونـه  
  صادر نمایند:  
شود، و به سه شکل ي ایشان، عالم برزخ سه دسته را شامل میبنا به گفته

  کند، مثل خواب انسان که به سه شکل تجلی دارد:متفاوت وجود پیدا می
دهـد کـه در عـالم    ان واقعی مثـل شـهدا تشـکیل مـی    مؤمني اول را دسته

برند، به مطلب زیرکه از کتاب قـاموس  برزخ در تنعم الهی و لذت به سر می
به بعد آورده شده توجه نمایید،  182قرآن، جلد اول، ذیل زندگی برزخ ص

    1)فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن ال تشعرون وال تقولوا لمن یقتل(
وال تحسبن الذین قتلو فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهـم یرزقـون   (

فرحین بما آتیهماهللا من فضله ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم مـن خلفهـم   
إال خوف علیهم والهم یحزنون یستبشـرون بنعمـه مـن اهللا وفضـل و ان اهللا     

    2)ینمؤمنرالالیضیع اج
  آید:  از این دو آیه چند مطلب به دست می

. شهیدان راه خدا پس از مرگ زنـده هسـتند و آن یـک نـوع زنـدگی      1
شود گفت مقصـود  نمی» ولکن ال تشعرون«است که براي ما مشخص نیست 

هاست، زیرا آن اعتبـاري صـرف اسـت و کـالم     بقاء نام نیک و فداکاري آن
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کامالً روشن و فابل فهم اسـت، پـس چـرا فرمـود     خدا را نشاید، وانگهی آن 
  ؟ »ولکن ال تشعرون«

ــده  2 ــا زن ــه تنه ــدا ن ــهیدان راه خ ــار روزي   . ش ــزد پروردگ ــه ن ــد، بلک   ان
ــی ــرده  م ــه نم ــانی ک ــت مؤمن ــد و از سرنوش ــه   خورن ــرا ک ــند زی ــد دلخوش   ان
  ها بیم و اندوهی نیست.دانند براي آنمی

گـان در عـالم بـرزخ یـک     ي مرد. اگر این حقیقت ثابت شود که همـه 3
هـاي  ي دانـه هـاي زنـده و خفتـه   نوع حیات خفته و خفیف دارند؛ نظیر سلول

ي فوق غیر از این حقیقت گیاهان، در این صورت باید گفت: مدلول دو آیه
  است، زیرا این دو آیه مخصوص شهداست و شامل عموم نیست.

حـق   . این آیات چنان کـه گفتـه شـد در زنـدگی برزخـی شـهیدان راه      4
  ها استفاده نمود.توان از آنصریح هستند، و عموم زندگی برزخ را نمی

قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی مـن  «
   1»المکرمین

کـرد و او را  ی اسـت کـه از رسـوالن دفـاع مـی     مـؤمن ي مـرد  آیه دربـاره 
آرزو کـرد  رساند که به محض کشته شدن داخل بهشت شـد و  کشتند و می

شدند، این بهشت قطعاً یـک حیـات   اي کاش قوم وي از این ماجرا مطلع می
ي کسـی اسـت کـه در راه خـدا     برزخی است ولی مثل آیات گذشته درباره

کنـد کـه   را بهتـر روشـن مـی   » عند ربهم یرزقون«کشته شده است و این آیه 
  روزي خوردن در یک بهشت مخصوص است.
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ب النار یعرضون علیهـا غـدوا و عشـیا و    و حاق بآل فرعون سوء العذا«
    1»یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب

عذاب بد به آل فرعون رسید و آن آتش است کـه بامـداد و شـبانگاه بـه     
تـرین عـذاب در   گردند و روز قیامت آل فرعون را به سـخت آن نزدیک می

  آرید.
جدا کرده روشن  این آیه که عرض نار را از دخول آتش در روز قیامت

  کند که نزدیک شدن به آتش در برزخ و عالم قبر است.می
المیزان در ذیل آیه فرموده: آیه اوالً صریح است در این کـه ابتـدا نشـان    
دادن به آتش است، سپس وارد کردن در آن ... ثانیاً عرض به آتش پیش از 

آخـرت بـا   باشد ... ثالثـاً عـذاب بـرزخ و    عذاب برزخ می«قیامت است و آن 
یک چیز است و آن نار آخرت است، لیکن اهل برزخ از دور با آن معـذب  

بـه  » غـدوا وعشـیا  «شوند و اهل آخرت با دخول برآن ... ممکن است از می
دست آورد که اهل برزخ با صبح و شام دنیا ارتباط مختصـري دارنـد، زیـرا    

  اند.که از دنیا به کل منقطع نشده
زخ منعم، و کفار معذبند و عذاب کفار یـک  نتیجه آن که شهیدان در بر

  نـــوع بـــیم و هراســـی اســـت کـــه از نزدیـــک شـــدن بـــه آتـــش حاصـــل  
  . 2شود)می
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سـابقون،  شـوند:  ي واقعه اهل قیامت بـه سـه دسـته تقسـیم مـی     (در سوره
ي قیامت هـر یـک بـه تفصـیل     . آن گاه دربارهاصحاب یمین، اصحاب شمال

تضـر و فـرد رو بـه مـرگ از     فرمایـد اگـر مح  سخن رفته است؛ و سـپس مـی  
مقربان باشد، پس براي او راحتی و ریحان و بهشت پر نعمت خواهـد بـود و   
اما اگر از اصحاب یمین باشد، سالم بـر تـو از اصـحاب یمـین، و امـا اگـر از       

  تکذیب کنندگان گمراه باشد، پذیرایی است از آب گرم و ورود به جهنم.
از » نـزل مـن حمـیم   «و همچنـین  » جنه نعیم«از » روح و ریحان«از اینکه 

فهمیم که روح و ریحان و نـزل حمـیم در بـرزخ    جدا شده می» تصلیه جهیم«
است و اال ظاهرا الزم بود که جنت و جهیم تنهـا گفتـه شـوند، زیـرا روح و     

    1ریحان از جنت و حمیم از جهنم  جدا نیست.)
مـا  ي عالم خواب بهترین نمونه براي درك عـالم بـرزخ اسـت،    (مالحظه

خوابـد و در خـواب چیـزي    سه نوع خواب داریم، یکی این که شـخص مـی  
فهمد که خوابیـده  فهمد، فقط پس از بیدار شدن میبیند و هیچ چیز نمینمی

بینـد و تمـام آرزوهـاي    هـاي خـوش مـی   بوده. دیگر این که شخص، خواب
کند به طوري که پس از بیـدار شـدن   ي وجود مشاهده میخود را در مرحله

هـاي  شـدم. سـوم ایـن کـه خـواب     خورد که اي کاش بیـدار نمـی  می تاسف
فرساسـت کـه   ها طوري دلخراش و طاقـت بیند، گاهی این خوابپریشان می

  پرد.کشد و به صداي خویش از خواب میاز ترس فریاد می
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ان خـالص ماننـد شـخص    مؤمنعالم برزخ باید این گونه باشد، شهیدان و 
شخص سوم و دیگران همچون شخص اول دوم و کفار و مکذبین حق نظیر 

                        1مانند.)خبر میبی
این بود ماحصل آن چه مفسرین و قرآن پژوهان از آیات مذکور جهـت  

ها، در بسیاري ازکتـب مختلـف و   توضیح برزخ و سرانجام سه دسته از انسان
ست کـه دیـن   ها همان گونه که گفتیم تنها از مرجعی ااند؛ و اینتفاسیرگفته

  و کتب الهی است، و ما منبعی دیگر براي فهم این موضوع نداریم.
ها نگریم، آیاتی که از خالل آني دوم آیات میحال در این جا به دسته

گردد. اما پـیش از آوردن ایـن   ها، هیچگونه برزخی مستفاد نمیو بررسی آن
  آیات مطالبی را باید بیان نمود.

را صد درصد جسمی بیان نموده و معـاد صـرفاً    هاقرآن کریم معاد انسان
تـوان  روحانی به هیچ عنوان مستفاد نیست؛ و این را از بسـیاري از آیـات مـی   

ها در قیامت زنـده شـده و   دریافت، قرآن کریم صریحاً اشاره دارد که انسان
و » فاذاهم من االجداث الی ربهم ینسلون«ي: شوند. در آیهاز گور خارج می

و آیات بسیار دیگري که در جاي خـود  » و اخرجت االرض اثقالها«ي یا آیه
  خواهد آمد.

اي سخن از روحانی بودن معاد نیامده، و این موضوع بیان اما در هیچ آیه
تواند باشد و آن این کـه: انسـان زمـانی انسـان     ي یک اصل اساسی میکننده

ود، نیاز نبود است که داراي این جسم و هیات کنونی باشد، و اگر اینگونه نب
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ي آن بـه چـه   پس از این که جسم انسان خاك شده و معلوم نیسـت هـر ذره  
چیزهایی تبدیل شده و پراکنده شـده، دوبـاره زنـده شـود آن هـم بـا همـین        

  شکل و هیات که خداوند بارها اینگونه فرموده است.
اگر روحی جداي از بدن وجود داشت کـه داراي شـعور و تأثیرپـذیري    

الزم نبود جسم حتمـاً زنـده و سـاخته شـود، پـس همـان روح        بود، دیگرمی
شد، اما خداوند در تمام آیات مربوط به قیامت مورد عذاب یا لذت واقع می

بر زنده شـدن جسـم تاکیـد دارد، و حسـاب و کتـاب را و عـذاب و جـزا و        
فرمایـد: همـه   دانـد، و مـی  پاداش را منوط به زنده شدن جسم در قیامـت مـی  

  شود.شوید و سپس به حساب اعمال همه رسیدگی میمی زنده و محشور
دهـد کـه بـدون جسـم و آن نیـروي ابرتـوان       پس این موضوع نشـان مـی  

حیات تکوین شده درآن، انسانی وجود ندارد که بتوان او را عذاب کـرد یـا   
  پاداش داد.

هاي انسـان وجـود دارد، حـال    اما آن نیروي ابرتوان حیات در تمام سلول
حتی اگر خاك شوند و یا به چیز هاي دیگر تبـدیل شـوند، آن    هااین سلول

ذات واقعی، تغیرناپذیر است و خداوند عالم به علـم الیـزال خـویش، و ایـن     
داند و با او حضور دارد، لـذا در  که همه جا حضور دارد جاي هر ذره را می

ي انسـان را فـرا خوانـده و دوبـاره ایـن جسـم       ي ذرات پراکنـده قیامت همـه 
هـاي ایـن   یی ساخته و چون آن نیروي ابرتوان حیات در تک تک سلولدنیا

بشر موجود است، پس از تشکیل کامل جسم انسان در قیامـت، دوبـاره ایـن    
شـود و آن نیـروي ابرتـوان حیـات کـه از سـوي       انسان محشـور و زنـده مـی   
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پروردگار درنهاد او قرارداده شده، کار خویش انجـام داده و زنـدگی را بـه    
هاي به خاك فرو رفته که در زیـر  گرداند، دقیقاً شبیه همان دانهاز میانسان ب

ها به برند، اما به محض ایجاد شرایط الزم در آنخاك در سکونی به سر می
کنند؛ و خداونـد در قـرآن   وجود آمده و حرکت به سوي کمال را آغاز می

یامت به ما کریم، خود این مثال را آورده تا حقیقت زنده شدن انسان را در ق
  نشان دهد.

اتفاقاً داستان زنده شدن عزیر در قرآن مجید کـه صـد سـال مـرده بـود و      
  سپس زنده شدن االغش را مشاهده نمود، گواه بینی است به این موضوع.

پس با این تفاصیلی که ذکر نمودیم و بـا توجـه بـه آیـات قـرآن مجیـد،       
  برزخ بشر از مرگ تا قیامت اینگونه است.

ع به برزخ در قرآن کریم، نظر علماء بزرگ را قبالً بیان نمـودیم  البته راج
اما باید گفت که اگر چه قرآن کریم براي شهدا ي در راه خدا برزخی قائل 

  شود.است، اما برزخ آنان به نوعی است که اکنون توضیح داده می
ــه       ــده ک ــدا آم ــهداي در راه خ ــه ش ــع ب ــه راج ــه آی ــریم س ــرآن ک   در ق

خورند، اما ایـن نـه ایـن گونـه     اند و نزد خدا روزي میزندهفرماید: شهدا می
است که روحی در وجـود آنـان بـوده اسـت و روح آنـان در ارتـزاق الهـی        

  است، ابدا و حاشا.
اگر به آن آیات دقت شود، در هر سه آیـه، پروردگـار عـالم، قیـد زنـده      

گوید که روح آنان درخوشـی و آرامـش اسـت،    دهد، نمیبودن به آنان می
وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیـاء عنـد   «فرمایـد:  بلکه می
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انـد،  انـد، مـرده  گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شـده » ربهم یرزقون
  خورند.اند و نزد پروردگار خویش روزي میبلکه زنده
و لکن وال تقولوا لمن یقتل ُ فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء ٌ «ي دوم: و آیـه 

نمایـد، داراي زنـدگی امـا، یـک     بله شهدا را زنده توصیف می 1»ال تشعرون
نوع زندگی که براي ما قابل درك نیست، اینگونه فرموده، قیـد زنـده بـودن    

بـود کـه داراي شـعور و    ها داده، اگر روحی جداي از بدن و جسم مـی به آن
  د خــدا روزي انــد و نــزهــا زنــدهبــود، نیــاز نبــود بگویــد آنتاثیرپــذیري مــی

ها نزد پروردگار شاد و مرتزق هستند، و فرمود: روح آنخورند، بلکه میمی
فهمانـد،  هـا مـی  ها خوب بود، زیـرا بـه آن  اتفاقاً این نوع بیان براي همه انسان

آیـد، و آن وقـت معـذب یـا متلـذذ      شما پس از مرگ، روحتان نـزد مـا مـی   
سـاخت، و  تـر مـی  مـان نزدیـک  هـا را بـه ای  خواهید شد، این نوع بیان، انسـان 

گذاشت کـه بگوینـد: آیـا اگـر مـا      دیگرجاي سؤالی براي کفار نیز باقی نمی
  بمیریم و خاك شویم دوباره زنده خواهیم شد؟ 

اگر بیان الهی اینگونه بود که شما روحی دارید و مـا روحتـان را معـذَب    
انسـانی زیـاد    کردند زیـرا از روح کنیم، کفار بهتر آن را باور مییا متلذَذ می

  شنیده بودند، تا این که بگوید خاك شما را دوباره زنده خواهیم کرد.
دانیم، قرآن کریم یک همچنـین بیـانی نـدارد، حتـی     اما همانگونه که می

  دانیم.براي شهدا یک نوع زنده بودن قائل است که ما نمی
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شـود،  عذاب فرعون نیز، که هـر صـبح و شـام، عـذاب بـه او عرضـه مـی       
ه است، یعنی فرعون نیز از یک نوع زندگی برخوردار است تـا بتوانـد   اینگون

هایی ایـن نـوع زنـدگی    عذاب را درك نموده و معذَب شود، حال چه انسان
  دهد؟ اهللا اعلم.ها میرا خداوند به آن

اما آن چه مسلم است این است که عذاب فرعون نیز روحی نیست، زیـرا  
نماییم و هر صبح و وح او را معذب میفرمود: راگر روحی بود، خداوند می

شود نـه بـر   شود، ولی فرمود: بر او عرضه میشام عذاب برروح او عرضه می
  روح او.

فرمایـد:  مطلب دیگر این که، چنـد آیـه در قـرآن کـریم هسـت کـه مـی       
شـود کـه چنـد وقـت در     ها سؤال میشوند از آنقیامت که مردگان زنده می

یند بخشی از روز یا شبی را؛ در مـورد عزیـر نیـز    گوها میاید، آنگور مانده
دهد که زمـان دنیـا بـر مردگـان نمـودي      اینگونه است، این موضوع نشان می

شوند، مثل عالم بیهوشی و کما، پس ها متوجه گذشت زمان نمیندارد و آن
فهمیم کـه عـالم مردگـان بیشـعوري محـض اسـت، سـکون        از این آیات می

  است.
بایست شعوري داشته باشد، ولی ایـن  شد، میمی اگر روحی از بدن جدا

  توان فهمید.گونه نیست، و این را از عالم خواب و بیهوشی و کما می
در نهـاد آدمـی   » ابـر تـوان حیـات   «ي ما،  آن نیـروي  آن روح، یا به ایده

شود، بلکه این ابرتـوان  باشد و با مرگ نیز از وجود او خارج نمیموجود می
ماند تا در قیامت شـرایط زنـدگی آمـاده    ها باقی میلحیات با تک تک سلو
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هـا  شود، و این با تشبیه پروردگار عالم در قرآن کریم که زنـده شـدن انسـان   
  هاي حبوبات نموده سازگار است.ها نهدر قیامت را تشبیه به رشد دانه

هاي این نوشته را از خـالل  حال آیات را مورد بررسی قرار داده و اندیشه
  نگریم.آیات می

در تمام آیاتی که خواهیم دید هیچگونه نشانی از عذاب و لذت برزخ و 
یا حساب و کتاب پس از مـرگ در عـالم بـرزخ مشـهود نیسـت، و بـه هـیچ        

  توان اتفاقی در عالم برزخ را از این آیات مستفاد نمود.عنوان نمی
این آیات تقریبا ً تمام آیاتی است که راجع بـه سرنوشـت انسـان پـس از     

رگ درآن سخنی رفته است، اگر در دیگر آیات نیـز مطلبـی بـوده، مشـابه     م
  ي تکرار داشته است.بوده و الزم به ذکر مجدد نبوده زیرا جنبه

هاي مشابه لیست نماییم، اما به نظر رسید توانستیم آیات را در زمینهما می
ته که شاید توضیح برخی متفاوت باشد، لذا سعی شده آیات، آیه به آیه نوش

  ها شود.اي به آناي خالصهو بررسی شود وآیات مشابه تنها اشاره
هـاي مکـی بـوده  و    چون آیات مربوط به قیامت بیشتر در آیات و سوره

ها بیشتر به دلیل حجم کوچک در انتهاي قرآن قرار گرفته، لذا مـا  این سوره
  ایم.از انتهاي قرآن آغاز نموده

    1»لترون الجهیم«
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جود جهنم و دیدن آن است، اما ظهـور جهـنم در قیامـت    آیه در اثبات و
است و دخول در جهنم نیز به استناد آیات، در قیامت اسـت نـه بـرزخ، پـس     

  شود.ي مورد بحث مستفاد نمیبرزخ از آیه
   1»یوم یکون الناس کالفراش المبثوث«

جسمانی بودن حشر از ایـن آیـه مسـتفاد اسـت، همچنـین مسـتفاد اسـت        
در قیامت، برزخ در این آیه مسکوت است و قابـل اسـتفاده    وجود این اتفاق

  نیست.
   2»افال یعلم اذا بعثر ما فی القبور«

  از آیه، جسمانی بودن حشر مستفاد است.
شـود، بیـرون آمـدن از قبـر،     زنده شدن، شعور یافتن، از آیه برداشت می

  توصیف جسم مادي است، انسان با همین ویژگی و هیات.
    3»اثقالهاو اخرجت االرض «

در این سوره معاد جسمانی، رسیدن به اعمال در قیامت، و ظهور حسـاب  
ها، و کتاب دقیق مستفاد است. به نوعی دیدن خود اعمال به شکل واقعی آن

  ها، از سوره مستفاد است و برزخ قابل برداشت نیست.ي آننه نتیجه
   4»ولسوف یعتیک ربک فترضی 4ولآلخرة خیرٌ لک منَ االولی «
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  این آیه کمی قابل بررسی است.
گویـد و  دانیم خداوند در این سوره با پیـامبر سـخن مـی   همانگونه که می

فرماید که: آخرت براي تو اي پیـامبر از دنیـا بهتـر    در این دو آیه اینگونه می
کند خداوند در این آیه مرگ است، و خداوند به زودي آن را به تو عطا می

فرمایـد مـرگ را بـزودي بـه تـو      دانـد و نمـی  ت میرا براي پیامبر آغاز آخر
فرمایـد  تواند به معنـاي مـرگ باشـد، امـا مـی     خواهیم داد، هر چند مجازا می

  آخرت را به زودي به تو عطا خواهیم نمـود، در ایـن نـوع بیـان چنـد مـورد       
  تواند قابل بیان باشد.می

االتر از مورد اول: پیامبر اکرم نیز همچون شـهداي در راه خـدا و بلکـه بـ    
  ها به نظر مردم، مرده اما نزد خدا زنده است و از رحمات الهی بهرمند.آن

  مــورد دوم: پیــامبر مــرده امــا چــون زمــان بــر فــرد مــرده و از دنیــا رفتــه   
شود، به محض آغـاز قیامـت و   گذرد، یعنی او متوجه گذشت زمان نمینمی

رتـی بـیش نبـوده،    شروع آخرت، گویی انقطاع او از دنیا مانند خوابی و یا چ
پس براي او،  با این عدم درك گذشت زمان، دنیا به آخرت متصل بـه نظـر   

آید، یعنی مرگ در واقع بـراي او شـروع آخـرت اسـت، و بـراي همـین       می
  است که خداوند فرموده: بزودي آخرت را به تو عطا خواهیم نمود.

براي دیگر مردگان نیـز ایـن ایـن موضـوع قابـل برداشـت اسـت. در هـر         
  باشد.صورت در این آیه نیز، برزخی قابل برداشت نمی

    1»و انّ لنا لالخرة و االولی«
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  ي فوق است، دو وجود دنیا و آخرت است.آن چه قابل برداشت از آیه
ي دیگـر ذکـر نشـده، اگـر در عـالم      چرا برزخ در این آیه و صـدها آیـه  

ذکـر آن در   برزخ، سؤالی و جوابی و یا بعضاً لذت و المی براي عموم بـود، 
بود، اما هرجا که اینگونه آیـات آمـده   میان دنیا و آخرت در آیات قرآن می

است، نام دنیا و آخرت را آورده، و این به این معنا نیست که بـرزخ را جـزء   
آخرت حساب کند، چرا که اگر اینگونه بود، ذکر لـذت بـراي شـهداي در    

معنـی بـود؛ در صـورتی    راه خدا و یا ذکر عذاب براي فرعون و امثالهم، بـی 
که قرآن کریم براي این افراد پیش از رسیدن به قیامـت و آخـرت، لـذت و    

  عذابی قائل است، اما نه براي عموم.
در هر صورت این که خداوند مالکیت دنیـا و آخـرت را بـراي خـویش     
دانسته، منظورش دو دنیاي زنده و قابل درك بـراي انسـان اسـت، و اگـر از     

آخرت، سخنی به میان نیاورده، دلیلش این بوده که درکی برزخ میان دنیا و 
براي انسان در برزخ، حداقل براي عموم نبـوده، و ایـن درآیـات بسـیاري از     
قرآن کریم آشکار است، زیرا ما اگر میلیاردها سال مـرده باشـیم، درکـی از    
گذشت زمان و وجود خویش نخواهیم داشت، براي همین است کـه هنگـام   

  ایـد؟  یامـت، در پاسـخ ایـن کـه چنـد وقـت اسـت خوابیـده        زنـده شـدن در ق  
گوییم: چند ساعتی یا نیمه روزي، و قرآن کریم به این موضـوع صـراحتاً   می

  اذعان دارد.
  ي فوق نیز برزخی مستفاد نیست.به هر طریق از آیه



 .....  55  

    1»کلّا اذا دکت االرض ُ دکاً دکاً«
روز قیامـت را   آیات مورد نظر، سؤال و جواب و رسیدگی به اعمـال در 

  نماید و برزخی از آن مستفاد نیست.عنوان می
    2»وجوه یومئذ خاشعۀ«

وارد شده است » یومئذ«ي مورد بحث و بسیاري آیات دیگر لفظ در آیه
که اشاره به روز قیامت دارد و گویا تمام انسان و آن چه به او مربـوط اسـت   

. و در ایـن آیـات   شـود تنها در آن روز گشوده و به حسـابش رسـیدگی مـی   
  انتظار انسان بـراي رسـیدن بـه آن روز مشـهود اسـت، اگـر در بـرزخ معلـوم         

وجوه یومئـذ  «شد که چه کسی جهنمی و چه کسی بهشتی است، مطمئنـاً  می
افتـاد، یعنـی از عـالم    از همین برزخ اتفاق می» وجوه یومئذ خاشعه«و » ناعمه

ن غـم و شـادي در وجـود    شـدند و ایـ  برزخ، برخی غمگین و برخی شاد می
شد و لزومی نداشت گفتـه شـود در قیامـت ایـن حـاالت در      ها دائمی میآن

شـود، بـرعکس هویـدایی ایـن آثـار در      ي او هویدا مـی وجود انسان و چهره
هـا  ي مردم در روز قیامـت نشـان از ایـن دارد کـه پـیش از ایـن انسـان       چهره

  دانستند، که غمگین و یا شاد باشند. چیزي نمی
شـود، پـس انسـان بایـد     مچنین چون این حاالت در چهره مشخص مـی ه
اش هویـدا شـود، در صـورتی    اي داشته و زنده باشد که آثار در چهرهچهره

اي برساخته، کـه آثـار در آن   که در عالم مرگ، نه زندگی هست و نه چهره
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هویدا باشد، مگر این که نام عالم مرگ را عـالم مـرگ نگـذاریم و بگـوییم     
، مرده نیستند، و زنده هستند، در صورتیکه قـرآن کـریم تنهـا بـراي     مردگان

شهداي در راه خدا این زنده بودن را قائل است، که آن هـم نـوعی زنـدگی    
  خبر مانده.شاید باشد که بشر واقعا ً از آن تاکنون بی

  »وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون«
    1»رجعه لقادر انّه علی«

به آیه دقت شـود، رجـع از چـه؟ بازگشـت از چـه؟ مسـلماً مفهـوم آیـه،         
بازگشت از مرگ به زندگی و به سوي پروردگار است، و ایـن آیـه مربـوط    
به توصیف روز قیامت و زنده شدن مردگان است، پس رفتن به جـایی بـوده   

سـتی، از  که پروردگار اذعان به بازگشـتنش دارد، رفـتن بـه دیـار مـرگ و نی     
ي او به زنده بـودن  شکلی که زنده بوده، با شعور بوده، و بازگرداندن دوباره

و با شعور بودن، منتهی در قیامت، پس به فهم ما از ایـن آیـه، انسـان پـس از     
گیـرد  شعور و بدون احساس و زنـدگی قـرار مـی   مردن در موقعیتی کامالً بی

شـود و احسـاس و شـعور و    ایم، تا روزي کـه زنـده   که نامش را برزخ نهاده
شـود،  عقل دوباره به او باز گردانده شود، و این در شرایط قیامت میسـر مـی  

رفت، بازگردانـدن بـه زنـدگی در    شعوري نمیاگر انسان به دیار نیستی و بی
  قیامت معنا نداشت.

فرماید: درآن روز، دقت شود، در آن روز انسـان را  ي آیه میو در ادامه
ت که او را از عـذاب کارهـایش نجـات دهـد، ایـن جملـه       نیرو و یاوري نیس
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یعنی این که، تا آن روز عذابی نداشته است، به هرحـال مـرگ در ایـن آیـه     
آیـد کـه سـکوتی تـا قیامـت اسـت، و برزخـی از آیـه کـه داراي          به نظر مـی 

  گردد.موضوعاتی باشد مستفاد نمی
    1»والیوم الموعود«

ده داده شده بـه زنـده شـدن، ایـن     باز تأکید به روز قیامت است، روز وع
تاکید به روز قیامت در قرآن جوابی براي سؤال کفـار و شـک و عـدم بـاور     

  ها به قیامت است، به هرحال از آیه نیز برزخی مستفاد نیست.آن
ات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جهنّم ولهـم  مؤمنین والمؤمنانّ الذین فتنوا ال«

ي اعمال انسـان بـه طـور عـام     نیز نتیجهي مورد بحث در آیه 2»عذاب الحریق
موقـوف بـه قیامـت و جهـنم اسـت و جهـنم مطلقـاً در قیامـت ظهـور دارد و          

  شود.برزخی از آیه مستفاد نمی
   3» واذا االرض مدت والقت ما فیها وتخلّت«

آن چه از آیه قابل برداشت است، معاد جسمانی است، پس جسـم انسـان   
شده است و اصـالً بـدون زنـده شـدن جسـم،      در قرآن بسیار مهم جلوه داده 

اي مبنی برعذاب و یا لذّت یا حساب و کتـاب وجـود نـدارد، یعنـی     هیچ آیه
مبنا، زنده شدن جسم است، براي همین اسـت کـه قـرآن در آیـات بسـیاري      
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اذعان به زنده شدن انسان و از خاك بیرون آمـدن همـین جسـم و حشـر آن     
  دارد.

انـدازد، هـر چنـد    ها را بیرون مـی اد انسانبه هرحال در قیامت، زمین اجس
هـا هـر چنـد    که متالشی و پراکنده شده باشند، چـون خداونـد بـه ذرات آن   

ي تبـدیل هــم شـده باشــند علـم حضــوري دارد، بنـا بــراین بـه قــول و گفتــه     
هـا  تراسـت، بـا ایـن گفتـه    پروردگار، این زنده شدن از خلق اول انسان آسان

ست، مسائل قیامت است و برزخی قابـل برداشـت   آنچه از آیه قابل استنباط ا
  نیست.

» بیمینه کتابه ا من اوتیحساباً یسـیراً   7فلم یحاسب ـا مـن    8فسوفوام
 ظهره وراء کتابه یدعوا ثبوراً  9اوتی 10فسوف ... «  

همچنان که از این آیات قابل برداشت است، حساب و کتاب در قیامـت  
بود، دیگـر حسـاب و کتـاب قیامـت     برزخ می است، اگر حساب و کتابی در

بینیم که به صراحت آیه، حساب و کتـاب در قیامـت   شد، اما میمعنی میبی
گیرد، این موضوع در آیات مشابه بسیاري نیز قابـل اسـتفاده اسـت،    انجام می

به هر حال در این آیات نیز برزخ مستفاد نیست، البتـه ایـن کـه کیفیـت ایـن      
اي از آیات دیگر قابل برداشت اسـت، مـثالً در آیـه   حسابرسی چگونه است 

ها مشـخص اسـت، و یـا ایـن کـه در      ي آنفرماید: جرم مجرمان از چهرهمی
کنند، که این موضوع با آیـات قـرآن   روایات آمده که اعمال تجسم پیدا می

هاي قیامـت اسـت، و در   سازگار است، به هر حال این مسائل همه از ویژگی
  ر اتفاقات برزخ موجود نیست.آیات چیزي مبنی ب
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یـوم یقـوم النـاس لـرب      5لیومٍ عظـیم   4اال یظُنُّ اولئک انّهم مبعوثون «
   1»6العالمین 

ي قیامت را عنوان نموده، عالوه بـر ایـن   مسألهاین آیه نیز شبیه آیات باال 
قـام و  «باشـد،  مـی » یقـوم «موضوعی دیگر قابل برداشت اسـت، وآن از لفـظ  

عناي بر پاي ایستادن اسـت، پـس جسـمی بـودن معـاد از ایـن آیـه        به م» یقوم
اي نیز باشد، باز هم ایـن موضـوع در   مستفاد است، البته اگر در معنی استعاره

  گردد.گیري نمیافتد نه زمانی دیگر، و برزخ از آن نتیجهقیامت اتفاق می
   2»11الذین یکذّبونَ بیوم الدین  9ویلٌ یومئذ للمکذبین «

قیامت آن قدر مهم است کـه آیـات بسـیاري در قـرآن کـریم بـه        وجود
  نماید.انحاء مختلف ذکر شده است که این موضوع را بیان می

حرکت جهان و زمان خود به سوي قیامـت اسـت و انکـار ایـن موضـوع      
اي بـوده  ي جهل بوده است، سطح فکري جوامع تا امروز به گونـه تنها نتیجه

ت قیامـت بـراي همـه قابـل فهـم نبـوده و       است که درك این حرکت به سم
اش تکـذیب قیامـت بـوده،    نیست و همین عدم درك صحیح موضوع، نتیجه

هـایی و تشـبیهاتی، سـعی داشـته بسـیار سـاده،       اما قرآن کریم با آوردن مثـال 
هـا را بـه پـذیرش ایمـانی و     رسیدن به قیامت را براي مـردم نشـان دهـد و آن   

  دیداري برساند.
  باشد.چیزي راجع به برزخ قابل استفاده نمی از آیات فوق نیز
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   1»5علمت نفس ما قدمت و اخّرت  4واذا القبور بعثرَت «
  ي انفطــار دقــت شــود، چنــد مطلــب را هــاي فــوق از ســورهاگـر بــه آیــه 

توان فهمید، مطلب نخست این که کار پروردگار و قیامت حتماً با جسـم  می
فرمایـد: قبرهـا شـکافته شـده و     ذا میباشد، لانسان به همین مفهوم وهیات می

  شوند.ها از گورها خارج میانسان
مطلب بعدي این که: هیچگاه در آیات گفته نشده کـه روحـی بـه جسـم     

شـود، بلکـه ایـن ذرات از هـم     شود و سپس جسم زنـده مـی  عودت داده می
ي الهی، دوبـاره همـان   ي جسم است که در قیامت به ارادهپاشیده و پراکنده

بخشـد و بـا کامـل شـدن آن، شـرایط بـراي زنـده        نیایی را وجود میجسم د
گـردد؛ و ایـن   ، مهیـا مـی  »ابر توان حیـات «ي حق یعنی همان شدنش به اراده

بارها صراحتاً در قرآن آمده و تشبیهاتی بـرایش نیـز ذکـر شـده اسـت، مثـل       
و االغ عزیـر؛ قیامـت زمـان ظهـور زنـدگی در تمـام       » ع«چهار مرغ ابـراهیم  

است؛ زمین، اعمال، اعضاي بـدن و.... همـه و همـه ویژگـی حیـات و      هستی 
شود، و ایـن را  یابند، و همه چیز زنده و با شعور مییابند، شکل میشعور می

  توان دریافت.از خالل آیات و روند تکامل می
فرمایـد:  مطلب بعد که از آیه قابل استنباط است ایـن اسـت کـه آیـه مـی     

دانـد چـه کـرده، و ایـن     یعنی هرکسـی مـی  » رتعلمت نفس ما قدمت و اخّ«
کند که با این کـه انسـان ممکـن اسـت تـا قیامـت، هـزاران و        خود اثبات می

ها سال مرده باشد، اما به محض زنده شدن، همـه چیزبـه  یـاد اوسـت،     میلیون
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داند و این خود نیـز دلیلـی اسـت بـر     کوچکترین عملی را که انجام داده، می
ه مرده بوده را احساس نکرده و تمام این زمان بـراي  این که هر چند وقت ک

فرماید، دقیقاً شـبیه  او همچون خوابی چند ساعته بوده و این را قرآن بیان می
مدت زمان بیهوشی انسان در اتاق عمل است و یا شـبیه مـدت زمـان انسـانی     
است که به کما فرو رفته است، که هر چقـدر هـم کـه باشـد، انسـان متوجـه       

  شود، به همـین دلیـل اسـت کـه در قیامـت هـر کسـی        زمان نمیگذشت این 
داند چه کرده و اعمالش چگونه است، زیرا اگر گذشـت زمـان بـه مـرده     می

ها سال چیزي بـه یـاد انسـان    قابل احساس و تأثیرگذاري بود، گذشت میلیون
  گذاشت.باقی نمی

و ي کریمه نیز راجع به قیامت و مسـائل آن اسـت   در هر صورت این آیه
  برزخی در آن هویدا نیست.

علمـت نفـس مااحضـرت     13واذا الجنۀُ ازلفت  12واذاالجحیم سعرت «
14«1  

این آیات نیز شبیه آیات باال راجع به قیامت و ظهـور پلیـدي، کـه جهـنم     
  باشد.است و ظهور حسن اعمال که بهشت است می

و  ي اعمـال پلیـد، و بهشـت شـکل زنـده     جهنم شکل زنده و تکامل یافته
ــه ــل یافت ــانگر    تکام ــز بی ــات نی ــن آی ــدانیت اســت. ای ــک و وح ــال نی   ي اعم

  توان از آن استنباط نمود.هاي قیامت است و برزخ را نمیویژگی
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» 21ثم اماته فاقبره  انشره 1»22ثم اذا شاء   
میراند و هرگـاه  فرماید: انسان را میپروردگار به صراحت در این آیه می

  نماید.دهد و زنده میمیکه بخواهد او را نشر 
ي الهی وابسته شـده  ي دوم زمان زنده شدن، یعنی قیامت، به ارادهدر آیه

ي ایـن بیـان،   که از دریافتن زمان وقوع آن بشر عاجز است، در ثانی از نحوه
این موضوع قابل استنباط است که مرگ در واقع نیستی بـراي انسـان اسـت،    

و زنده شـدن او آمـده، اگـر    » نشر«را قید شعوري و تأثیرناپذیري، زییعنی بی
در زمان مرگ، شعور و درك و تاثیرپذیري براي انسان مـرده ممکـن بـود،    

  دیگر چه لزومی به حشر و نشر و زنده شدن داشت؟ 
هایی که علمـاء در قـدیم ذکـر    اگر این به اصطالح روح انسان با ویژگی

یـا مـورد سـؤال و    اند، در عالم بـرزخ زنـده بـود و احسـاس داشـت، و      کرده
شـد، وجـود حشـر در قیامـت     گرفت و یا معذب و متلذذ مـی جواب قرار می

خیلی چیز مهمی نبود که مورد شک و انکار مردم قرار گیرد، و اصالً دیگـر  
شـد، خـوب اگـر نیـاز بـه      نیاز به حشر جسمی نبود، و این همه معما بیان نمی
ا شعور، پس از مرگ داده عذاب و یا پاداشی بود به همان روح تأثیرپذیر و ب

  شد، چه نیاز به جسم بود؟می
اگر بگوییم، همچنـان کـه بارهـا گفتـه شـده، کـه روح بـراي تعـذیب و         

ي بایسـت ایـن مسـأله   پاداش نیازمند جسم است، پس باید گفـت: الـف: مـی   
  شد.مهم به وضوح در قرآن ذکر می

                                                
  22و 21عبس  -  1



 .....  63  

بـه تنهـایی    ب: این روح اگر نه تأثیرپذیر است و نه با احساس و شعور، و
توان قائل بود، پس بـود و نبـودش چـه    هیچ توانایی و یا وجودي برایش نمی

  شود؟
  ج: روحی کـه نـه تأثیرپـذیر اسـت، نـه احسـاس و شـعور دارد، چگونـه         

  تواند تأثیرگذار باشد؟  می
آید، یا فهم ما از روح اشـتباه بـوده اسـت، یـا تعریـف مـا       پس به نظر می

  ت.چندان ختم به واقع نبوده اس
اي بـه خـروج و دخـول روح در بـدن نـدارد، اصـالً       قرآن نیز هیچ اشاره

توان حدي قائل شد، که بتوانیم بگوییم خـروج و دخـول بـه    براي روح نمی
  جسم دارد. 

رسد خواب و مرگ، بـه هـر   دقیقتر باید بود، به نظر می» توفی«در مفهوم 
اسـت کـه    حال سلب زندگی از انسـان اسـت، و ایـن زنـدگی و زنـده بـودن      

ــامی        ــه تم ــما ب ــرگ از ش ــواب و م ــام خ ــا آن را هنگ ــوده: م ــد فرم   خداون
ي یـا همـان نیـروي بـالقوه    » ابر توان حیـات «گیریم، و این گرفتن نیروي  می

زندگی کـه از خداسـت، ربطـی بـه شـعورمندي و تأثیرپـذیري آن نـدارد و        
م توان به دخول و خروج آن از جسهمچنین وجود یا عدم وجود آن را نمی

  معنی نمود و تعبیر کرد.
ــی    ــود م ــی وج ــول و خروج ــر دخ ــه اگ ــد  چــرا ک ــس خداون ــت، پ   داش

بایست بگوید ارواح شما به هنگام مرگ از بدن خارج شده و در قیامـت  می
گـردد، امـا اینگونـه توصـیفی در     به هنگام زنده شدن دوباره وارد جسم مـی 
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مثـال  » ع«هیم ي ابـرا قرآن کریم دیده نشده اسـت، داسـتان آن چهـار پرنـده    
  تواند باشد. خوبی براي فهم  این موضوع می

    1»فاخذه اهللاُ نکالَ االخرةِ و االولی«
ي آن نیز در قرآن ي فوق دو عذاب ذکر شده و نمونهبه صراحت درآیه

  کریم بسیار است. الف: عذاب دنیا     ب: عذاب آخرت.
د، چـرا  عذاب سومی ذکر نگردیده است که مربوط بـه عـالم بـرزخ باشـ    

که اگر در عالم برزخ، عذاب و عقاب و حسـاب و کتـاب و پـاداش و جـزا     
گشـت، ولـی بـرزخ    بود، حتماً در این آیـات کثیـر هـم شـکل، بیـان مـی      می

  مسکوت است.
در این   ٢»35یوم یتذکّرُ االنسانُ ما سعی  34فاذا جاءت الطامۀُ الکبري «

ی به اعمال و فهمیدن آیات نیز به صراحت واقع، ذکر شده که زمان رسیدگ
آن چه بشر انجام داده روز قیامت است نه روز دیگري، رسیدگی موکول به 

  قیامت است و برزخی مستفاد نیست.
    3»کانّهم یوم یرونَها لم یلبثوا الّا عشیۀً اَو ضحها«

ي صریح به زمان برزخ و طـول مـرگ انسـان دارد کـه     در این آیه اشاره
و فهم نیست، لذا در قیامت گمـان دارد کـه    براي او هیچ چیزش قابل درك

خبـري، نشـان واقعـی ایـن     شبی یا صبحی را در قبـر سـپري نمـوده، ایـن بـی     

                                                
   25 نازعات - 1

  35و  34نازعات  -  2
  46نازعات  -  3
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، چیـزي از احسـاس و   میرد تا زمـان قیامـت  موضوع است که وقتی انسان می
درك و شعور و یا نیـروي کمـک کـردن و یـا حتـی نفـرت داشـتن نـدارد         

ــی  ــق، ب ــاریکی مطل ــه خــوبی  شــعوري محــض، کــوري و ت ــه ب ــن از آی و ای
  هویداست.

هـایی کـه خداونـد فرمـوده،     البته این مربوط به عموم است، به غیر از آن
خورند، که توضیح ایـن موضـوع نیـز    اند و نزد من روزي میاند، زندهنمرده

  در پایان خواهد آمد.
...  18یوم ینفخُ فـی الصـورِفتاتونَ افواجـا    17انّ یوم الفصلِ کان میقاتا «

   1»لی آخر سورها
مباحثی که در این سوره بیان گردیده است باز هم راجع به قیامت است، 

گویـد، و حسـاب و کتـاب در رسـیدن بـه      و از زنده شدن مردگان سخن می
داند، جسـمانی بـودن   جزا و پاداش اعمال، همه و همه را در اتفاق قیامت می
  شت نیست.قیامت از آیات این سوره مستفاد است، برزخ قابل بردا

    2»ویلٌ یومئذ للمکذبین«
هـا  باشد، تمـام حسـاب  در این آیه که روز قیامت مد نظر قرآن کریم می

  دانــد، بــراي  موکــول بــه قیامــت اســت، عــذاب آن روز را ســخت مــی      
  کنندگان.تکذیب 

  ها پی در پی در این سوره براي مکذبین، بیان شده است.توصیف عذاب

                                                
  نبا -  1
  19مرسالت  -  2
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    1»بوساً قمطریراانا نخاف من ربنا یوماً ع«
ي قیـامتی سـخت و وحشـتناك اسـت، روزي     توصیف آیه نشـان دهنـده  

هـاي آن، حـاوي   آمیزي زیبـا از قیامـت بـراي بیـان سـختی     عبوس، این حس
  مفاهیم بسیاري است.

قیامت مهمترین اصل زندگی انسان، پایانی براي این هستی، کمالی بـراي  
دم از آن روز اسـت، نـه   هستی، همه چیز در قیامت خالصه شـده، تـرس مـر   

روز دیگري، معلوم است که این سختی را در جاي دیگري ندیده و نداشـته  
و ندارند، به هرحال تاکید برقیامت است براي مردم، و برزخ از آیـه مسـتفاد   

  نیست.
ایحسب االنسانُ الّـن   2وال اقسم بالنفسِ اللوامۀِ  1ال اقسم بیومِ القیامۀِ «

 عظامه بلی  3نجمع بنانه ي2» ... 4قادرینَ علی اَن نسو   
  اینگونه سـوگند بـه قیامـت خـوردن و توصـیف آن روز، عظمـت آن را       

  رساند که از چشم بشر به دور است.  می
هـاي پوسـیده   آوري اسـتخوان ي سوم تأکید بر جمعدقت نمایید، در آیه

ده اسـت،  ها را نیز بیان نموي چهارم حتی شکل یافتن انگشتدارد، و در آیه
یعنی شاید به شیارهاي اثر انگشـت هـم اشـاره دارد، ایـن موضـوع جسـمانی       

نماید، جالب توجه است که در هیچ یک از آیـات  بودن قیامت را عنوان می
ــده شــدنش، صــحبت از روح و  قیامــت، و شــکل ــري جســم انســان و زن گی

                                                
  10انسان  -  1
  قیامت - 2
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بازگشت آن به بدن و سپس زنده شدنش ندارد، صحبت فقـط بـر سـر زنـده     
ي اوسـت، ایـن   آوري اجزاي پوسـیده و پراکنـده  انسان از طریق جمعکردن 

در وجـود تـک تـک    » آن ابرتـوان حیـات  «کنـیم کـه   است که ما عنوان می
ذرات آدمی نهفته است و به محـض شـروع قیامـت و اراده و مشـیت الهـی،      
اجزاء به هم جمع گشته و این انسان شکل گرفته، با آن ابرتوان حیات نهفتـه  

  شود.ویش دوباره زنده میدر درون خ
این ابرتوان حیات که در وجود انسان تکوین شده و از این پـیش گفتـیم   

نـه وارد شـدنی بـه بـدن     » فنفخت فیه من روحـی «که این است معناي واقعی 
انسان است نه خارج شدنی، که یـک روز وارد شـود و یـک روز خـارج، و     

سان شود، بلکـه ایـن یـک    دوباره در قیامت وارد شود، و باعث زنده شدن ان
بخشـد  ي الهی حیات مـی امر الهی تکوینی در وجود انسان است، که با اراده

  شود.ي او از این وصف خالی میو با اراده
در زمان مرگ این توصیف از این ابرتوان حیات، خارج است، تا دوباره 

  ي الهی در قیامت بر آن مترتب شود.اراده
دهـد، و جالـب ایـن اسـت کـه      ا نشان نمیبه هرحال این آیات، برزخی ر

ي ترسشان از قیامت است، اگر در بـرزخ  ترسند، بلکه همهمردم از برزخ نمی
شـد، حتمـاً از بـرزخ نیـز     نیز حساب و کتابی بود و یا عذابی بر مردم نازل می

رفت و ایـن موضـوع نیـز مثـل قیامـت آیـات       در قرآن کریم بسیار سخن می
داد، اما همچنـان کـه گفتـه شـد، چهـار آیـه       میزیادي را به خود اختصاص 

راجع به برزخ، و شهدا و برخی مفسدین بزرگ مثـل فرعـون در قـرآن وارد    
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است که آن هم بیانی جداگانه دارد که به جاي خویش توضیح داده خواهد 
  شد.

پس زنده شدن در قیامت و جسمانی بودن ایـن خیـزش، یعنـی ایـن کـه،      
ست که انسان با همین جسم زنـده باشـد، اگـر    عذاب زمانی انجام پذیرفتنی ا

قرار بود روح عذاب شود، پس دیگر چه نیازي به زنده شدن و زنده کـردن  
  جسم بود؟

ها از این سوره برداشـت نمـود مبحـث زیـر     توان عالوه بر اینآن چه می
  است.

توان این گونه نیز استنباط نمود، و آن هـم ایـن کـه اگـر     از این سوره می
ع به عذاب روح در عالم برزخ سـخنی گفتـه بـود، سـائلین دیگـر      پیامبر راج

کردند و موضوع زنده شـدن و سـر از خـاك    کمتر از قیامت پرس و جو می
گیر عذاب روح در عـالم  نمودند؛ و شاید پیگیري میدرآوردن را کمتر پی

  تـر شـد، قیامـت را راحـت   شـدند، و اگـر ایـن برایشـان اثبـات مـی      برزخ مـی 
هاي دیگر مثالً، ممکن بود بپرسند اگر خداونـد در  ما با ویژگیپذیرفتند امی

دهد، پس چه نیازي بـه زنـده   کند یا پاداش میعالم برزخ روح را عذاب می
شدن در قیامت است، و یا سؤاالت دیگر. به هرحـال از ایـن آیـات، مطلبـی     

اي هـ راجع به برزخ قابل برداشت نیست، اتفاقاً به نوعی،  بطالن برخی اندیشه
  نماید.  خرافی و افراطی را اثبات می

    1»ینبوا االنسانَ یومئذ بما قدم واخّرَ«

                                                
  13قیامت  -  1
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از آیه مستفاد است خبر دادن به اعمال انسان در روز قیامـت، یعنـی اگـر    
ــه انســان داده مــی  ــرزخ خبــري از اعمــال ب   شــد، و او از اعمــال و در عــالم ب

امـت بیهـوده و زیـادي بـه     شد، دیگر خبر دادن در روز قیاش با خبرمینتیجه
  رسید، در هر صورت باز هم برزخی مستفاد نیست.نظر می

      1»فذلک یومئذ عسیر 8فاذانقَّر فی الناقور «
هاي آن روز، راجع به برزخ قابل برداشت است توصیف قیامت و سختی

  سخنی نیست.
      ٢» ... 27و ما ادراك ما سقر  26ساُصلیه سقر «

هاسـت، عـذاب   وبیخ و سرزنش کافران و پایان بـد آن این آیات که در ت
ي این کافران را باز هم خداوند عالم، به قیامت موکول نموده اسـت و نتیجـه  

یابـد، بـاز هـم سـخنی از     ها را جهنم دانسته که در قیامـت ظهـور مـی   کار آن
  برزخ نیست.

     3»  .... 12انّ لدینا انکاالً جحیما «
هــاي دوزخیــان را هــا و طعــامالم عــذابدر ایــن آیــات نیــز پروردگارعــ

یعنـی ایـن گونـه     والجبـالُ ...،  یوم ترجف االرض"موکول به قیامت نموده، 
شود، در هـر  قیامت آغاز می حدیثنماید که شروع عذاب، از قیامت و با می

  حال برداشت برزخ معدوم است.

                                                
  9و  8مدثر  -  1
  به بعد.  27و  26مدثر  -  2
  14و  13و  12مزمل   - 3
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  1»وانّهم ظنّوا کما ظننتم ان لن یبعثَ اهللاُ احداً«
  ي کریمه قابل استحصال است:این آیه مواردي از

  . شک و تردید راجع به قیامت از مسائل روز زمان پیامبر بوده. 1
  . ایــن کــه مــردم و کــافران راجــع بــه بعــث،  شــک و تردیــد و جهــل   2
انـد و و خداونـد   اند، یعنی به زنده شدن خود در قیامت شـکاك بـوده  داشته

ها، خواسته زنـده شـدن آنـان را    نهمتعال با آوردن قرآن و آوردن مثال و نمو
اثبات نماید و به آنان بفهماند کـه زنـده شـدن در قیامـت حتمـی اسـت، بنـا        

فهماند که قبل از قیامت، مرده بودن مردم، بدون هیچ براین، این موضوع می
شود، همـه مـرده   شکی است، و همه قبول دارند که تا آن روز که قیامت می

د، و پروردگـار هـم ایـن موضـوع را در قـرآن      انـ حس و شعور و نازندهو بی
اثبات کرده، زیرا اگر قبل از قیامت و در عالم برزخ زنده بودیم، دیگـر نیـاز   
به زنده شدن دوباره در قیامت نداشـتیم. بـراي همـین اسـت کـه، یـک نـوع        

  ها.ي انسانزندگی براي شهدا قائل است، نه براي همه
بـه مـرگ و نازنـده بـودن در     . به هر حال بـدفهمی و یـا شـکی راجـع      3

  دوران برزخ نیست.
. صحبت از روحی هم کـه بـا شـعور باشـد، هیچگـاه در قـرآن کـریم         4

  نیامده است و پرسشی هم از سوي مردم در این مورد نبوده است.
  . تمام ذهنیات مردم متوجه قیامت است. 5
     1»واما القاسطون فکانوا لجهنّم حطبا«
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برداشت اسـت، عـذاب جهنمـی اسـت کـه در       ي فوق قابلآن چه از آیه
آخرت ظهور دارد، و منحرفان از خدا، وجودشان هیزم جهنم است، در آیـه  

  باز برزخ گویا نشده است.
»      جهـنّم نـار فـانّ لـه و من یعصِ اهللاَ و رسـولَه الّا بالغاً منَ اهللاِ و رسالته

   2»خالدینَ فیها ابداً

ب بـراي فرمـان نـابرداران خـدا و     مفهوم مستحصل از این آیه آغـاز عـذا  
هـا در نظـر گرفتـه اسـت     رسول اوست، اما در آیه صراحتا جهنم را براي آن

دانیم کـه ایـن جهـنم کـه قـرار اسـت در آن       که در آن جاودان هستند و می
کنـد، در حقیقـت،   خالد و همیشگی باشند، تنهـا در قیامـت ظهـور پیـدا مـی     

بهشت ظهور اعمـال نیـک بـه آن    جهنم، ظهور اعمال بد به آن شکل است و 
باشـد، پـس ایـن    شکل است، و چون برزخ و زمـان آن، در امتـداد دنیـا مـی    

تواند عذاب برزخ باشد، زیرا برزخ خلـود نـدارد، و جهـنم    عذاب جهنم نمی
توان این جهنم را تعبیـر بـه عـذاب برزخـی     نیز در آن ظهور ندارد، پس نمی

  تمالی آن نیز نشده است.نمود، در ثانی صحبتی از برزخ و عذاب اح
ثُم یعیـدکم فیهـا و یخـرجکم اخراجـاً      17واهللاُ انبتکم منَ االرضِ نباتا «
18«3      

                                                                                               
  15جن  -  1
  23جن  -  2
  18و  17نوح  -  3
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آن چـه از آیــه مستحصــل اســت، وجـود دو جهــان اســت کــه درآیــات   
آیـد و از آن  بسیاري دیگر نیز آمده، موضوع انسان است کـه بـه جهـان مـی    

  شود.خارج می
آیه، و رویاندن انسـان از خـاك و فـرو بـردن      تشبیه انسان به گیاه در این

ي او در خاك (مرگ) و زنده کردن و خارج کـردن دوبـاره یـا و از    دوباره
دهـد، و  خاك (قیامت)، همین دوجهان یعنی (دنیـا و آخـرت) را نشـان مـی    

  نماید.عالم سومی را متصور نمی
ي مردم زنـدگی و شـعوري وجـود داشـت،     اگر در عالم برزخ براي همه

ي شـهدا و برخـی   رفـت، لـیکن جـز دربـاره    اي به آن میعاً درآیات اشارهقط
افراد فاسد مثل فرعون، قرآن در این باره ساکت است و از آیات چیـزي در  

  توان برداشت نمود.مورد برزخ نمی
 3منَ اهللاِ ذي المعارجِ  2للکافرینَ لیس له دافع  1سال سائلٌ بعذابٍ واقعٍ «

     1» 4لروح الیه فی یومٍ کانَ مقداره خمسینَ الف سنۀٍتعرج المالئکۀُ وا
ي فوق صحبت از عذاب است و حتماً واقع شدنی است، بنابراین، در آیه

این عذاب توسط قـرآن کـریم، عـذاب آخـرت و قیامـت توصـیف شـده و        
مشخصاً روز قیامت را آغـاز آن دانسـته و زمـان آن روز را پنجـاه هزارسـال      

ه هر نحو، سؤال از قیامت و عذاب آن روز است، نـه بـرزخ و   دارد، ببیان می
  قبل از قیامت.

  ....      1»13فاذا نُفخَ فی الصورِ نفخۀٌ واحدةٌ  «
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نماید و مانند آیاتی دیگر بسیار روشنگر این آیات قیامت را توصیف می
» یـا لیتهـا کانـت القاضـیه    «از همین سوره » 27«ي  ي شمارهباشد، اما آیهمی

نمایــد و آن ایــن اســت کــه ي بســیار روشــن و عجیبــی را عنــوان مــیلهمســأ
گوینـد، کـه از آن برداشـتی جالـب بـه      اصحاب شمال یا الیقـان عـذاب مـی   

ي مـرا بـه دسـت مـن     کـاش نامـه  «گوینـد:  آید، اصحاب شمال میدست می
  و » 26 ولـم ادرِ مـا حسـابیه    25یـا لیتنـی لـم اوت کتابیـه     «، »نداده بودنـد 

یا لیتهـا  «بود و بس حساب من چیست، اي کاش همان مرگ می دانستمنمی
  » 27کانت القاضیۀ 

این سه آیه متضمن رازي است که آشکار شده است، که عبـارت اسـت   
  از: 

. زمان آگاهی از اعمال، روز قیامت است، زیرا در این روز اسـت کـه    1
ــه ــی  نام ــان داده م ــت انس ــه دس ــال ب ــدا   ي اعم ــم پی ــال تجس ــا اعم ــود و ی   ش

  کنند.می
  خبري از اعمال است.، زمان بی. پس زمان مرگ 2
بـود و بـس،   گویند اي کاش تنها همان مـرگ مـی  . اصحاب شمال می 3

یعنی مرگ را بسی راحت و آسوده دیده است، زیـرا شـعوري و احسـاس و    
درکی نداشته است، و به آرامشی رسیده بوده، و اکنـون کـه قیامـت شـده و     

ي کردار خود با خبر شده، و جـزاي آن را در  و نتیجه زنده شده، و از اعمال
  گیرد.بیند، تمام وجودش را وحشت فرا میپیش روي خویش می

                                                                                               
  الی آخر 13الحاقه  -  1



 
 

.....  74  

پس آغاز کار آخرت اعـم از حسـاب و کتـاب و عـذاب و عقـاب و یـا       
  شود.پاداش، از روز قیامت آغاز می

  فرماید:  از همین سوره مبارکه می 18ي در آیه
   18» خفی منکم خاقیۀٌیومئذ تعرضونَ ال تُ«

شـوید و از شـما رازي و عملـی    در این روز به خدا و قیامـت عرضـه مـی   
ماند؛ پـس آیـه صـراحت دارد بـه ایـن کـه در ایـن روز اعمالـت         مخفی نمی
ماند، این موضوع بارهـا در قـرآن کـریم    شود و چیزي مخفی نمیعرضه می

  ز شـما عرضـه   گفته شده، یعنـی پـیش از ایـن مـثالً در عـالم بـرزخ چیـزي ا       
  هـایی کــه  شـود، پـس گفتـه   شـود، و بـه حسـاب کسـی رسـیدگی نمـی      نمـی 

  گویند، بعد از مرگ در عالم بـرزخ، انسـان مـورد سـؤال و جـواب قـرار       می
  باشد.بیند، صحیح نمیگیرد و برخی از نتایج اعمالش را میمی

ون آمده مؤمني در مورد برزخ، و عالم پس از مرگ، یک آیه در سوره
داند، اما راجع زخ را زمانی تا شروع قیامت، در پیش روي مردگان میکه بر

به این زمان خاموش، چیزي عنوان ننموده است، زیـرا انسـان در ایـن زمـان،     
مرده و بر فرد مرده و نیست شـده، چیـزي مترتـب نیسـت، اال ایـن کـه بایـد        

داي انسان زنده باشد تا مورد حساب قرار گیرد، براي همین هم در مورد شه
گمـان نکنیـد   «فرمایـد:   نمایـد، و مـی  در راه خدا قید زنده بودن را عنوان می

  کنید.  اند، منتها شما این زندگی آنها را درك نمیاند، بلکه زندهشهدا مرده
       1»کذلک العذاب ولعذاب االخرةِ اکبر لو کانوا یعلمون«
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ه است، یـک  کنیم، دو عذاب عنوان شددر این آیه چنان که مالحظه می
عذاب دنیا و یک عذاب آخرت، عذابی ما بین این دو عـذاب عنـوان نشـده    

  است، و از عذاب سومی در آیات الهی دیده نشد.
    1»وللذینَ کفروا بربهم عذاب جهنّم و بئس المصیر«

  دهـد، و همچنـان کـه    این آیـه کـافران را بـه عـذاب جهـنم بشـارت مـی       
، نه در برزخ، به هر حـال عـذاب بـرزخ    بینیم، جهنم در قیامت ظهور داردمی

  شود.از آیه مستفاد نمی
     2»وقالوا لو کنّا نَسمع او نعقلُ ما کنّا فی اصحابِ السعیر«

اگـر سـخن پیـامبران را    «گوینـد:   بینیم، دوزخیـان مـی  همان گونه که می
  ». نمودیم، از اصحاب جهنم نبودیمشنیدیم و تعقل میمی

  فهمانـد کـه از دوزخیـان، زمـانی پرسـیده      مـا مـی  آیه این موضـوع را بـه   
اند، و دوم این که دوزخیان هم این سخن را شود که در دوزخ واقع شدهمی

گویند و اعتراف آنان در دوزخ است اگر قبالً از آنان پرسـیده  در دوزخ می
ها سـؤال شـده بـود، و ایـن اعتـراف را      بودند، یعنی اگر در عالم برزخ از آن

نمـود، پـس ایـن    معنـی مـی  بودند، دیگر این پرسـش و پاسـخ بـی   قبالً کرده 
دهـد کـه قـبال پرسـش و پاسـخی درکـار نبـوده اسـت، و         موضوع نشان مـی 

اند، مگر در دنیا که به آخرت دوزخیان نیز بر دوزخی بودن خود مطلع نبوده
  اند.و دوزخ و غیره ایمان نداشته
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و یقولونَ متـی هـذا    24 قل هو الذي ذراکُم فی االرضِ و الیه تُحشرون«
     1»26قُل انّما العلم عند اهللاِ وانّما انـا نـذیرٌ مبـینٌ     25الوعد ان کنتم صادقین 

ي مورد بحث، این است که خلق در زمین، یعنـی  آن چه مستفاد است از آیه
کند، به که از حشر صحبت می» الیه تحشرون«دنیا و زندگی دنیایی است، و 

س از مرگ است و حشر انسان به استناد قـرآن کـریم در   مفهوم زنده شدن پ
قیامت است، و دیده نشده که به مرگ انسـان، یعنـی گـذر او از دنیـا، حشـر      

  گفته شده باشد.
نیز سؤال از زمان حشر، یعنـی قیامـت اسـت، نـه      25ي پس از این در آیه
دهـد کـه اي پیـامبر بگـو،     نیز خداوند پاسخ مـی  26ي زمان مرگ، و در آیه

ــی   ــدا م ــط خ ــان آن را فق ــده و     زم ــژده دهن ــا م ــو تنه ــامبر ت ــد، و اي پی   دان
  اي.ترساننده

داننـد کـه حتمـاً رخ    اند و زمـانش را هـم تقریبـاً مـی    مرگ را مردم دیده
دادنی است، پس زمان قیامت است که مـورد پرسـش اسـت و آیـات قـرآن      

ي حد فاصـل دارد، نه کریم نیز در آیات مورد نظر، دنیا و آخرت را بیان می
میان آن دو را، و این به این دلیل نیست که حد فاصلی نیسـت، چـرا هسـت،    
زیرا شروع قیامت یکباره و براي همه است، و زمان مرگ هر کـس، شـروع   
آخرت و قیامت او نیست، طبق استناد به آیات خدا، ولی کیفیت ایـن بـرزخ   

  و حد فاصل، در قرآن کریم قابل برداشت نیست.
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   1»2یومن باهللاِ و الیوم االخرِ ومن یتقِ اهللاَ یجعل له مخرجا و من کانَ «
ي مورد بحث، ایمان به آخرت بیان شده است، اما در هـیچ جـاي   در آیه

  قرآن کریم ایمان به برزخ، ذکر نگردیده است.  
رسوالً یتلـوا علـیکم آیـات اهللاِ مبینـات لیخـرج الـذینَ امنـوا وعملـوا         «

ت الی النّور و من یومن بـاهللاِ و یعمـل صـالحاً یدخلـه     الصالحات منَ الظلما
      2»11جنات تجري ...  

بینـیم در ایـن آیـه نیـز صـحبت از پـاداش اسـت، بـراي         همانطور که مـی 
نیکوکاران، اما چه پاداشـی؟، بهشـتی جـاودان، هـیچ جـا صـحبت از جـزاي        

در قیامـت   بینـیم، ظهـور  گونه که مـی برزخ نیست، بهشت جاودان هم، همان
  دارد.
زعم الذینَ کفروا اَن لَن یبعثوا قل بلی و ربـی لَتُبعـثُنّ ثُـم لتُنبئـونَ بمـا      «

   3»عملتم وذلک علی اهللاِ یسیر
ي مورد بحث، ذکرعـدم ایمـان کـافران بـه قیامـت اسـت، آنـان کـه         آیه

پنداشتند، و بـرزخ برایشـان   قیامت را قبول نداشتند، مسلماً مرگ را نیستی می
عنایی نداشت، اما خداوند برانگیخته شدن آنـان را در قیامـت، و خبـر دادن    م

کند، و سخن برزخ، و این که شـروع  به اعمال آنها را در آن روز، تأکید می
گذارد، و چیـزي از بـرزخ و   حساب و پرسش در برزخ است را مسکوت می
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کـردن،  گوید و اتفاقاً، برانگیخته شـدن در قیامـت و زنـده    کیفیت برزخ نمی
شعور بودن در عـالم پـس از مـرگ اسـت، و     خود نشان نبودن و نیستی و بی

انـد، کـه   اي است، نام آن را برزخ گذاشـته چون از دنیا تا آخرت، تنها فاصله
  به موازات حرکت دنیا تا آخرت است.

قل انّ الموت الذي تفرّونَ منه فانّه ملقیکم ثُم تردونَ الـی عـالمِ الغیـبِ    «
   1»ةِ فینبئکم بما کنتم تعملونوالشهاد

در این سوره همان گونـه کـه مشـخص اسـت بـه صـراحت گفتـه شـده،         
  گردیـد و  گیرد، سـپس بـه سـوي خـداي آگـاه بـاز مـی       مرگ شما را فرا می

بینیـد در  سازد، همانگونـه کـه مـی   اید آگاه میچه کردهگاه شما را به آنآن
ها متضـمن  است که هر دوي اینآمده » فا«و یک » ثمر«ي این آیه یک واژه

دهد کـه مـرگ بـه صـرف خـود،      زمان و گذشت زمان است و این نشان می
کند و زمانی باید سپري شـود تـا   انسان را وارد قیامت و بازگشت به خدا نمی

قیامت ظهور نماید و مردگان با این حرکت دنیا به قیامت، در موازي بـا ایـن   
شـعوري و سـکوت و   ر بیهوشـی و بـی  رونـد، امـا د  زمان، به سوي قیامت می

  تاریکی محض.
   46ي ي نازعـات، آیـه  ي شـوره ي ایـن ادعـا نیـز یکـی آیـه     اثبات کننده

  شـود کـه چنـد وقـت مـرده      باشد کـه درقیامـت از مردگـان پرسـش مـی     می
پـس ایـن زمـان    »  صـبحگاهی یـا شـامگاهی   «گوینـد:  اند، و مردگان میبوده

ا قیامت یا کمتر یا بیشتر طـول بکشـد،   جهان که ممکن است میلیاردها سال ت
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به چشم مردگان شبی یا نـیم روزي اسـت، و ایـن تنهـا زمـانی ممکـن اسـت        
شعوري محض، یا نیستی واقع شود، یعنـی  اتفاق بیفتد که انسان در حالت بی

بـرد گذشـت زمـان را حتـی اگـر      شعوري محض به سرمیوقتی انسان در بی
بـه هرحـال ایـن مفهـوم بـه خـوبی از        شـود، ها سال باشد متوجـه نمـی  میلیون

  بسیاري از آیات الهی قابل برداشت است.
لقد کانَ لکم فیکم اُسوةٌ حسنۀٌ لمن کانَ یرجوا اهللاَ والیـوم االخـرَ ومـن    «

     1»یتولفانَّ اهللاَ هو الغنی الحمید
از آیه مستحصل است روز قیامت و دیدار الهی، و سخنی راجع به بـرزخ  

  نیامده است.
ولو ال ان کتب اهللاُ علیهم الجالء لعـذّبهم فـی الـدنیا و لهـم فـی االخـرةِ       «

    2»عذاب النّار
قابل استحصال است از آیه، عذاب در دنیا و آخـرت، و چـون بـا مـرگ     

شود و به زعم خود قـرآن کـریم آخـرت بـا قیامـت آغـاز       آخرت آغاز نمی
بـرزخ نامیـده شـده، امـا      شود، بنابراین از مردن تا قیامت، زمانی است کهمی

انـد،  تنها اسمی است براي نامیدن این مدت زمانی کـه مردگـان در آن مـرده   
بیهوش و ساکت و خاموش و از هم متالشی شده و نیست شده، و اگر قـرار  
بود که در عالم مرگ هم عذاب باشـد، پـس چـه دلیلـی بـه قیامـت و زنـده        
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نـدگی بـود؟ زنـده شـدن     ها زي انسانشدن؟ و اگر در عالم مرگ براي همه
  دوباره چه مفهومی داشت؟ قیامت و برخاستن و حشر چه مفهومی داشت؟ 

قرآن کریم هم نسبت به کیفیت زمان مرگ تا قیامت، سـکوت نمـوده و   
ها، اي را جز براي شهداي در راه خدا و فرعونان و فرعون مسلکهیچ مسأله

در مـورد شـهدا نیـز     عنوان ننموده است، که البته همان گونه که گفتـه شـد،  
  کنید.اند ولی شما درك نمیفرموده اینان زنده

ها سلب و نفی نموده، ي شهدا نیز مرده بودن را نخست از آنپس در آیه
هـا را متلـذذ و در نعمـت    دهـد، و سـپس آن  ها صفت زنده بودن مـی و به آن

داند، و این خود یعنی این که، زنده صاحب شعور اسـت نـه مـرده، و بـه     می
دهـد، تـا ایـن کـه بگویـد      همین دلیل است که صفت زنده بودن به شهدا می

هـا اثبـات   ها داراي حس و شعور هستند، اگر مرده بودن را در وجـود آن آن
کـس بـاور   شد بگوید آنها در نعمت و لذت هستند، هیچنمود، دیگر نمیمی

ي کـرد، پـس اگرکسـی صـفت مـرده بـودن بـه او اطـالق شـد، از همـه          نمی
شود، هاي یک فرد زنده که اعم از شعور و احساس است، عاري مییویژگ

توان متصور بود و نه لذّتی و احساسی. از ایـن آیـات   و نه عذابی براي او می
  این مفاهیم قابل برداشت و فهم است.

    1»... ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامۀِ انّ اهللاَ بِکُلّ شئٍ علیم«
ي الهی بسیاراست و همه بـر  این دست آیات کریمهبینید از آنچنانکه می

همین سیاق هستند، یعنی اخبـار اعمـال را خداونـد در روز قیامـت بـه انسـان       
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کنـد، و در قیامـت اسـت کـه     دهد، زیرا در قیامت آنها را زنـده مـی  نشان می
  انسان صاحب شعور است نه در زمان مرگ.

ما نقولُ حسـبهم جهـنّم یصـلونَها    ... ویقولونَ فی انفسهم لوال یعذّبنا اهللاُ ب«
   1»فبئس المصیر

  در ایــن آیــه نیــز خداونــد بــاز هــم عــذاب را بــه جهــنم حوالــه نمــوده و  
دانیم که جهنم، که بازگشتنگاهی بد است، در قیامـت ظهـور دارد نـه در    می

  برزخ.
    2»... واتقوا اهللاَ الذي الیه تُحشرون«

شـوید، یعنـی   سوي خدا محشور مـی فرماید به در این آیات نیز قرآن می
مرگ آغاز به سوي خدا نیست، در تمام آیـات صـحبت از قیامـت و سـپس     
حشر به سوي خداست، نه با مردن، هرچند مرگ آغاز یـک حرکـت دیگـر    

ي فتـرت و سـکوت پـیش از حرکـت و     است، اما در واقع مرگ، یک دوره
د آورد و دنیـا،  ظهور است، مردگان باید بمانند تا قیامت شـرایط را بـه وجـو   

  دنیاي دیگري شود و همه چیز حشر و نشر داشته باشد.
یوم یبعثهم اهللاُ جمیعاً فیحلفونَ له کما یحلفونَ لکم و یحسبونَ انّهم علـی  «

                                                                                          3»شئٍ کاال انّهم هم الکاذبون
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در ایــن آیــه بــاز بــه زنــده کــردن در روز قیامــت اشــاره دارد و ســوگند 
کند، و ایـن موضـوع   خوردن دروغگویان را به دروغ در روز قیامت بیان می

هـا بـا شـعور بودنـد و حسـابی و کتـابی       ي این است که اگر مـرده بیان کننده
فتند رداد که از دنیا میبرایشان بود این سوگند خوردن در آن هنگام رخ می

شدند، و دیگـر دلیلـی نداشـت کـه بـه روز قیامـت       و به محضر خدا وارد می
رسـاند کـه واقعـاً مـرگ،     موکول شود، پس این بیان قرآن، این مفهوم را می

شعوري مطلـق اسـت تـا زمـانی کـه      یک سکوت و خاموشی و بیهوشی و بی
قیامت در رسـد و مردگـان زنـده شـوند و اصـالً همـین زنـده شـدن در روز         

فرماید، نشان از همین دارد که باید زنده بود تا حسـابی و  مت که قرآن میقیا
کتابی باشد یا جهنمی و بهشتی و سوگندي و معلـوم شـدن دروغ و راسـتی،    

ي مـرگ ایـن چیزهـا وجـود داشـت، دیگـر نیـازي بـه         چرا که اگر در دوره
  قیامت نبود.

ـ ینَ والمؤمنیوم تري ال« وبایمـانهم   ات یسـعی نـورهم بـینَ ایـدیهم    مؤمن
    خالدینَ فیها ذلـک هـو الفـوز ن تحتها االنهارتجري م جنات بشریکم الیوم

    1» العظیم
شود، صحبت از روز قیامـت اسـت   همان طورکه در این آیه نیز دیده می

و پــاك، نورشــان در ســمت راســت و پیشاپیششــان در  مــؤمنکــه انســانهاي 
ي قیامـت و آخـرت   هشوند و این خصیصـ حرکت است و به بهشت وارد می

  است نه برزخ و زمان مرگ.
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یوم یقولُ المنافقونَ والمنافقات للذینَ امنوا انظرونا نقتَـبِس مـن نـورکم    «
     1» قیلَ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نوراً

گوینـد، و ایـن گفـتن    ي کریمه نیز زنان و مـردان منـافق، مـی   در این آیه
همخـوانی  » یوم یقـولُ «ي ا کلمـه ي زنده بودن در قیامت است و بهمان نشانه

ي قبل، وجـود حسابرسـی و دیـدن اعمـال و     دارد، برداشت از این آیه و آیه
  دهد، نه برزخ و زمان مرده بودن را.ي آن را در قیامت نشان مینتیجه
فالیوم الیوخذُ منکم فدیۀٌ وال من الذین کفروا ماویکم النّار هی مـولیکم  «

   2»وبئس المصیر
شـد و جـزا و پاداشـی در کـار     صله پس از مرگ حسابرسی مـی اگر بالفا

  بود، لزومی نداشت دوباره در قیامت حسابرسی شود و جزا و پاداشی باشد.
».... و لهو 3»  اعلموا انّما الحیوة الدنیا لعب     

شـود از زنـدگی دنیـا و عـذاب     در این آیه نیز همان گونه که مشاهده می
نی با توجه به این آیـه و آیـات مشـابه دیگـر،     آخرت سخن به میان آمده، یع

گیـرد، دنیـا و   دو نوع زندگی از دیـد قـرآن کـریم مـورد بررسـی قـرار مـی       
آخرت، و دنیایی دیگرسـواي ایـن دو دنیـا در قـرآن کـریم ذکـر نگردیـده        

  است.
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    1»جزاء بما کانوا یعملون«
 ي فوق نیـز جـزاء اعمـال نیـک، بـا توصـیفات آورده، بـه قیامـت        در آیه

رسد که خبري نیست، زیـرا  موکول شده است و پیش از این روز، به نظر می
تمام آیات، باالخص همین آیه، زمان جزاي اعمـال را بـه قیامـت و آخـرت     

  نماید، نه زمان دیگري.موکول می
      2»3خافضۀٌ رافعۀٌ  2لیس لوقعتها کاذبه  1اذا وقعت الواقعه «

ي فـوق  کردن و رفعت بخشـیدن را،آیـه   فرمایید، زمان خوارمالحظه می
قیامت عنوان نموده است و اگر قرار بود کـه در عـالم مـرگ نیـز حسـاب و      

آمد که قرآن بگوید، زمان خوار کردن کفار و رفعـت  کتابی باشد، الزم می
  هاسـت، و بـه محـض مـردن، کفـار خـوار       ان، زمان مـرگ آن مؤمنبخشیدن 

د، امـا ایـن گونـه نفرمـوده؛ در هـر      یابنـ ان مقـامی رفیـع مـی   مؤمنـ شوند و می
  ي فوق نیز برزخی که داراي حسابرسی باشد، مستفاد نیست.صورت از آیه

اَو اباءونـا   47و کانوا یقولونَ ءاذا متنا و کنّا تراباً وعظاماً ءانّا لمبعوثـون  «
لمجموعونَ الی میقات یومٍ معلـومٍ   49قل انّ االولینَ واالخرینَ  48االولون  

50«3     
شـود، اوالً مشـکل اصـحاب    همان گونه که در آیات فـوق مشـاهده مـی   

ایمانان، مرگ نبوده، و سـؤالی نیـز در ایـن آیـات و     کاران و بیشمال و گناه
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آیات مشابه دیگر از مرگ و زمان پس از مرگ نداشته و قرآن هـم در ایـن   
زمینه، یعنی از مرگ تا قیامت سـخنی نگفتـه اسـت، جـز ایـن کـه مثـل نـیم         

  زي خوابیدن است، به هرحال این نتایج از آیات مستفاد است.رو
  آوري نماید.. خداوند قادر است همه را در قیامت زنده و جمع 1
  . در قیامت همه زنده خواهند شد. 2
  . آغاز حسابرسی در قیامت است. 3
. مردم به سه گروه سابقون و اصحاب یمـین و اصـحاب شـمال تقسـیم      4

یژگی خاص خود را دارند، که در آیـات قبـل، قـرآن    شوند و هر کدام ومی
  نماید.کریم آنان را توصیف می

ها، به قیامت موکول است، و تأثیري و یـا  ي این گفتهدر هر صورت همه
  تصمیمی در برزخ مستفاد نیست.

 مسـأله نیز، قـرآن کـریم ایـن     56تا  51ي مبارکه از آیات در همین سوره
هـذا نُـزُلهم یـوم    «دانـد:  روز جـزا و قیامـت مـی    را، و پذیرایی از مردم را در

  .1»الدینِ
ي عـذاب دیـدن، عنـوان شـده اسـت،      زنده شدن در این سوره نیز، الزمه

   2»کنیم. ما شما را زنده و جمع می«فرماید، چرا که می
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ي این است کـه در زمـان مـرگ تـا ظهـور      و این گونه بیان، نشان دهنده
بی نیسـت، چـون زنـدگی نیسـت، تـأثیر      قیامت و زنده شـدن مردگـان، عـذا   
  نیست، حس نیست، ادراك نیست.

علی اَن نُبدلَ امثـالکم   60نحنُ قدرنا بینکم الموت و ما نحنُ بمسبوقین «
   1»61ونُنشئُکم فیما ال تعلمون 

هدف از مرگ، از دنیا بردن انسان است و خارج کردن او از ایـن هیـات   
ه زنده کـردن انسـان و بازگردانـدن او    کنونی، و روند قیامت، هدفش، دوبار

باشد، که در این تبدیل، هزاران حکمت نهفتـه، کـه شـاید    به همین هیات می
ي نسل بشر و فرصت زندگی براي آیندگان باشد. یکی از این اهداف، ادامه

و یکی از دالیل مرگ نیز قطعاً این اسـت کـه ذات مـاده و عمـرش بـیش از      
  عمر.  این نیست، با اختالف در طول 

بینیم، قرآن کـریم راجـع بـه شـروع مـرگ تـا شـروع        اما همچنان که می
  قیامت، یعنی برزخ ساکت است.

و نحنُ اَقـرَب الیـه    84وانتم حینئذ تنظُرون  83فلو ال اذا بلَغَت الحلقوم «
ترجعونهـا ان   86فلو ال ان کنـتم غیـرَ مـدنیین     85منک و لکن ال تبصرون 

فروح و ریحانٌ و جنت نعـیم   88ما ان کانَ منَ المقربین فا 87کُنتم صادقین 
 91فسالم لک من اصحابِ الیمـین   90و اما ان کانَ من اصحابِ الیمین  89
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و تصـلیۀُ جحـیم    93فنزلٌ من حمیمٍ  92و اما ان کانَ من المکذبین الضالینَ 
  1».96فسبح باسمِ ربک العظیم  95انّ هذا لهو حقّ الیقین  94

خواهنـد جـان بسـپارند    طبق نص صریح آیات فوق، افراد هنگامی که می
هـا برداشـته   ي الهـی از زنـده بـودن آن   و زندگی را از دسـت بدهنـد و اراده  

شود، اگر از مقربین باشند، در آسایش و راحت و بهشت هستند، این مطلـب  
ــا آیــه  ــه شهداســت، و دومــین گــروه ا را مقایســه کنیــد ب ز اي کــه مربــوط ب

هـا سـالم   سعادتمندان، اصحاب یمین هستند که از سوي اصحاب یمین به آن
  شود، و اگر از اصحاب شـمال باشـند، عـذاب و بـد بختـی گریبـان       گفته می

هـا پیداسـت،   گیرد، البته این آیات همـان گونـه کـه از ظـاهر آن    ها را میآن
، نماید، و گویا انسان محتضـر در حالـت مـرگ   هنگام مرگ را توصیف می

  ي طباطبایی نیز همین است.بیند، نظر استاد عالمهاین مسائل را می
اما در یکی دو جاي دیگر از قـرآن کـریم نیـز در مـورد مقـربین درگـاه       

ي شود؛ اما باید در نظر داشت که به گفتـه عنوان می مسألهالهی و شهدا، این 
  خورند. یاند، بلکه زنده هستند و نزد خدا روزي مها نمردههمین آیه، آن

توجه فرمایید، براي شهدا و مقربین درگاه الهی، قید زنـده بـودن در آیـه    
به صراحت بیان شده، اما کیفیت آن زنـدگی، از فهـم بشـر دور اسـت. نظـر      
آیت اهللا مطهري نیز در کتاب معاد شـان نیـز همـین اسـت. ایشـان در کتـاب       

ي اول یـد: دسـته  نمامعاد، مرگ را از دید قرآن کریم به سه دسته تقسیم مـی 
ي سـوم، اصـحاب   ي دوم عمـوم مـردم، و دسـته   شهدا و مقربان الهی، دسـته 
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شمال، به نظر آیات قرآن در کتاب معاد آیت اهللا مطهـري، شـهدا و مقربـان    
ي دیگـر در عـذاب   دانیم چگونـه، دسـته  در عالم برزخ زنده هستند و ما نمی

  م بایـد داشـته باشـند، و    هـا نیـز، قیـد زنـده بـودن را الجـر      هستند که البته آن
  کنند تا قیامت شود.باشند، چیزي درك نمیي سوم که عموم مردم میدسته

  ي واقعه.باز گردیم به آیات مورد نظر در سوره
قرآن براي مقربان در همـان زمـان مـرگ، روح و ریحانوجنـت نعـیم در      

ین نظرگرفته که البته این با همان قید زنده بودن سازگار اسـت، اصـحاب یمـ   
را نیز درودي و شادي در هنگام مـرگ برایشـان قائـل اسـت و دیگـر هـیچ،       
گویا این اصحاب یمین جزء عموم مردم هستند که تا روز قیامت گـویی در  

کننـد، و هیچگونـه تأثیرپـذیري    خواب هستند و گذشت زمان را حس نمـی 
 ي سوم، تکذیب کننگان و کافران و مشرکان هستند که اینانندارند. و دسته

هـاي  نیز توصیفاتی که برایشان آمده همـان توصـیفات روز قیامـت و عـذاب    
کننـد، تأثیرپـذیري   قیامت است، گویی اینان نیز تا قیامت چیزي حـس نمـی  

درك بـراي همـه، تـا قیامـت آغـاز      ندارند، دنیـایی سـاکت و تاریـک و بـی    
که حمیم و جحیم در قیامـت ظهـور   » فنُزُلٌ من حمیم وتصلیۀٌ جحیم«گردد، 

  دارد.
ي عذاب در صـبح و شـام دنیـا کـه     البته براي افرادي مثل فرعون، عرضه

موازي با برزخ است در نظر گرفته شده که به زعم ما، اینگونه افراد نیـز قیـد   
زنده بودن را مثل شهدا باید داشته باشند، یک نوع زنـدگی و تأثیرپـذیري و   

ن و شـهداي در راه  حس و ادراکی که براي ما قابل درك نیست، منتها مقربا
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شـود، و  خدا از این نوع حس براي لذت بردن، برایشـان در نظـر گرفتـه مـی    
فرعون و هم ردیفان وي در کل تاریخ بشریت، نوعی حس و زندگی بـراي  

  دریافت عذاب دارند.
    1»کلُّ من علیها فان«

» فان«ي مبحثی که در این جا باید کمی توضیح داده شود راجع به کلمـه 
ن به معنی فنا و نیستی است، امـا نـه نیسـتی مطلـق، زیـرا چیـزي کـه        است، فا

  شــــود، یعنـــی موجـــود معــــدوم   وجـــود پیـــدا کــــرد، معـــدوم نمـــی    
اي بـا  توانـد باشـد و چـه رابطـه    به چه معنی مـی » فنا«یا » فان«گردد، پس نمی

  موضوع ما دارد؟
کنـد، فنـا   فرماید: هرکس که برروي زمین زیست میپروردگار عالم می

» عـدم «دانـیم کـه   را نعمت خوانده اسـت، مـا همـه مـی    » فنا«گردد، و اینمی
  نعمت نیست، زیرا چیزي نیست، که نعمت محسوب گردد.

  ي شریفه گفته شده چه مفهومی دارد؟  که در این آیه» فنا«بنابراین  
  چرا نعمت دانسته شده است؟

، ایـن هیـات   تواند باشد کهي کریمه، این میحقیقتاً مفهوم فنا در این آیه
رود و نیسـت  ي دیگر از بین مـی و شکل که انسان دارد و یا هر موجود زنده

شـود بـه   پوسد، پراکنده گردیده، تبدیل به خـاك و غیـره مـی   گردد، میمی
ابـر تـوان   «ي خود را، اما آن نحوي که نه دیگر زندگی دارد و نه شکل اولیه
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ده شـده، تکـوین   هاي دگرگـون شـده و پراکنـ   در تک تکاین سلول» حیات
ي الهـی دو بـاره هیـات و شـکل او     شده و وجود دارد، تا در قیامت بـه اراده 

  آراسته، و زندگی به او باز گردد. 
  اما چرا نعمت است؟   

هـاي بسـیار الهـی در    زیرا همانگونه که قبالً گفته شد، از طرفـی حکمـت  
امـت  این مرگ و فنا نهفته است، تـا انسـان را در مسـیر حرکـت بـه سـوي قی      

ي رو ي وجود و آمدن، به دیگران را نیز در ایـن چرخـه  یاري کند، و اجازه
به قیامت، بدهد، و نیز شاید چیزهایی کـه هنـوز بـراي بشـر نـامعلوم اسـت و       

  شاید همیشه نیز چیزهایی نامعلوم باقی بماند.  
و از طرفی جبر دنیاي مادي همـین اسـت کـه هـر چیـزي عمـري دارد و       

  شود.دچار تغییر و دگرگونی می
  اما ارتباط این آیه با موضوع ما.

ي عـدم شـعور و   ، نشـان دهنـده  »فنا«آید که این از این آیه اینگونه برمی
  احساس و درك در دوران مرگ، یا همان فناست.

درکی و تأثیرپذیري و یا به هر حـال  اگر در دوران مرگ یا فنا، حسی و 
معنـی  سؤال و جوابی، و یا پاداش و عقابی، درکار بود، مفهوم فنـا دیگـر بـی   

ــه مــی ــی  نمــود و بــود، فنــا در کمتــرین مرتب   ي خــودش هــم کــه باشــد، یعن
درکی و تأثیرناپذیري، در ایـن هیـاتی کـه هسـتیم و یـا هـر       شعوري، و بیبی

  گیریم.هیاتی که به خود می
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  ي منطقـی بـا زنــده شـدن در قیامـت دارد، اگــر     ثـانی ایـن فنـا رابطــه    در 
شود، در عالم برزخ، یعنـی  ها گفته شده و میگونه که در برخی اندیشههمان

در عالم مرگ، سؤالی و جوابی، و لذتی یا عذابی متصور شود، دیگـر فنـا و   
  معنـی  مفهـوم و بـی  زنده شدن در قیامت که صـریح آیـات الهـی اسـت، بـی     

، آن قدر که در رابطه با این مـرگ و فنـا و زنـده شـدن و     »نعوذُ باهللا«شد، می
ها رسیدگی کردن در قیامت و پاداش و عقاب اخـروي در قیامـت   به حساب

گفته شده، چیزي راجع بـه دوران مـرگ بـه غیـر از شـهداي در راه خـدا و       
 مقربین و فرعون و فرعون مسلکان، گفتـه نشـده اسـت، و مـا در نـص قـرآن      

  کریم از این موارد نداریم.
یبقـی وجـه ربـک ذوالجـالل     «بـا    » فان«ي  ي دیگر، ارتباط کلمهمسأله
  است.» واالکرام

خواهد زنـده بـودن و بـاقی بـودن وجـه خـود را بیـان        پروردگار عالم می
نماید، پس اگر ما براي انسان روحی زنده پس از مرگ قائـل شـویم، دیگـر    

  ی نـدارد کـه در مقابـل آن بقـاي وجـه الهـی،       فنـاي ایـن انسـان باشـعور معنـ     
حـی بـودن الهـی و    «خواهـد باشـد،   دار شود، حال این وجه هرچـه مـی  معنی

ي حضـرت  و  یا چیز دیگر، الّا آنان کـه بـه اذن الهـی و بـه گفتـه     » قدرت او
اند، ولی دیگران این نوع زنـدگی شـهدا و مقـربین    حق، زنده هستند و نمرده

  کنند.را درك نمی
شعوري و نابودي این شعور اسـت، نـابودي   فنا و مرگ در اصل، بیپس 

این هیات با درك و احسـاس و شـعور، تـا اینکـه حـی دانـاي توانـا و وجـه         
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ي الهی، بقاي خویش در مقابل فنـاي کـل را مشـاهده نمایـد، و     صفات زنده
است، تنها وجود حق است کـه همـه چیـز    » کلُ من علیها فان«این همان راز  

و قابل تغییر و دگرگونی نیست و فنا ندارد و همه چیز حتی فنا هم بـه  است، 
  ي اوست.اراده

زنده کردن که همان شـعور بخشـیدن و تأثیرپـذیر نمـودن اسـت نیـز بـه        
 یابد.ي او در قیامت او ظهور میاراده

آیـد کـه مـرگ فنـاي     ي شریفه این گونه بـه دسـت مـی   به هرحال از آیه
  ر و احسـاس اسـت، رفـتن بـه دنیـاي تـاریکی و       انسان از ایـن هیـات و شـعو   

ي الهـی قیامـت را   خبري اسـت، تـا اراده  شعوري است، آرامش است، بیبی
ي قیامـت شـویم، ایـن اسـت کـه بـراي       رقم زده و ما مهیاي دنیاي به پا شـده 

رسیدن به قیامت، مرگ واجب است و این وجوب، یک نعمت اسـت. پـس   
مت الهی است که ما را براي ورود به فناي مرگ آلود مقتضی، بزرگترین نع

سازد، مرگ و فنا از دنیاي کنـونی، پلـی اسـت    دنیاي زیباي قیامت آماده می
  احساسی تا ما را به قیامت ببرد.درکی و بیساکت و تاریک و سرشار از بی

     1»هذه جهنّم التی یکذّب بها المجرمون«
کنـد، رازي در  ف مـی ي بعد توصـی این آیه که جهنم در قیامت را با آیه

بـود،  بردارد و آن این است که اگر در عالم برزخ عذابی بـراي مجرمـان مـی   
بایست راجع به برزخ گفته شود نه در قیامت؛ چون اگر مجرمـان  این آیه می

این عذاب و جهنم را در برزخ دیده بودند، دیگر در قیامت این سخن گفتـه  
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تـرآن  برزخ دیده بودند، و به عظیم شد، زیرا مجرمان قبالً آن را در عالمنمی
شـود کـه در   در قیامت هم باور آورده بودند، ولـی از نـوع بیـان معلـوم مـی     

  افتـد و  قیامت مجرمان براي اولین بارچشمشـان بـه ایـن عـذاب و جهـنم مـی      
کردند، حاال حقیقت دارد و پیش از ایـن  فهمند چیزي را که تکذیب میمی

  ي آن را هم ندیده بودند.نمونه
خشّعاً ابصارهم یخرجونَ مـنَ   6فتولّ عنهم یوم یدع الداعِ الی شیئٍ نُکُر «

      1»7االجداث کانّهم جراد منتشَر 
ي فوق متذکر است که دعـوت کننـده (اسـرافیل) مـردم را صـدا      در آیه

شوند و از گورهـا خـارج   ها همه زنده میزند به سوي امري دشوار، و آنمی
  هاي پراکنده.شوند مانند ملخمی

نماییم در این آیه نیز حساب بـه قیامـت موکـول    همانطور که مشاهده می
شده و شرط حسـاب و کتـاب، زنـده شـدن اسـت و از گـور خـارج شـدن،         

ي اسـرافیل  هـا بـوده اسـت و بـا صـیحه     گویی گـور خوابگـاهی بـراي انسـان    
، عزیروخرش، مردگان از خـواب بیـدار شـده و هیـات انسـانی مثـل       همچون

شـوند و بـه سـوي پروردگـار و دادگـاه      اول شده و از گور خـارج مـی   روز
روند تا دادرسی از تمام هسـتی انجـام گیـرد و حکـم خـویش را      حقیقت می

مجسم جلوي خویش مشاهده نمایند، عذاب و پاداش ظهـور نمایـد و هیـات    
زشت و زیباي اعمال خویش در پـیش رو زنـده مشـاهده نماینـد. همـه چیـز       
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م شده است، همه چیز با شعور است، رسـتاخیزي شـعورمند،   زنده است و قائ
  هستی شعورمند خواهد بود.

انَّ المجرمینَ فی ضـاللٍ و   46بل الساعۀُ موعدهم و الساعۀُ ادهی و اَمر «
   1» 48یوم یسبحونَ فی النارعلی وجوههم ذوقوا مس سقَر  47سعر 

وعـده  «فرمایـد:  در این آیات نیز پروردگار عالم خطـاب بـه کـافران مـی    
گـاه شماسـت، اگـر حسـاب و     ، و نفرموده مرگ وعـده »گاهتان قیامت است

بایسـت خداونـد بفرمایـد: وعـده     گردید، مـی عقاب به هنگام مرگ آغاز می
شـود، امـا   گاهتان مرگ و زمان آغاز آن است و عقابتان با مـرگ آغـاز مـی   
  یشــه انکــار قیامـت را عنــوان نمــوده اســت، در ثــانی کفــار نیــز قیامــت را هم 

نمودند و از مرگ، سؤالی نداشتند، و هراسی نیـز از مـرگ وجودشـان را    می
گردد، اگر بـه  گرفت به این عنوان که پس از مرگ عقاب آنها آغاز مینمی

ــاب آغــاز          ــرگ حســاب و عق ــض م ــه بــه مح ــود ک ــه شــده ب ــا گفت   آنه
 بایست تمام سؤالهایشان راجع به پـس از مـرگ و دنیـاي   گردد، کفار میمی

ها با قیامت مشکل داشتند و در شک برزخ باشد، اما عمالً اینگونه نبوده وآن
  کردند.و تردید بودند و یا انکار می

    2»فللّه االخرةُ واالولی«
ي مورد نظرقابل برداشـت اسـت، وجـود انکـار نشـدنی دو      آن چه از آیه

  جهان است، جهان حاضر یعنی دنیـا، و جهـان آخـرت کـه بـا قیامـت آغـاز        

                                                
  48تا  46قمر -  1
  25نجم  -  2



 .....  95  

گردد، و دلیل بیان این دو جهان نیز این است که در این دو جهـان اسـت   یم
که انسان زنده و با احساس و شعور است، تأثیرپـذیر اسـت، در عـالم مـرگ     
که انسان شعور ندارد، و تأثیرپذیر نیست، و زنده نیست، و فانی شـده اسـت،   

ــدون  و دگرگــونی، همــه ــه اســت، امــا دگرگــونی ب ي وجــودش را فراگرفت
ندگی، آنجا نیازي به عقـاب و پـاداش بـراي ایـن وضـعیت نیسـت، و اگـر        ز

  آخرت در آیه، ابتدا آمده، براي تأکید و مهم بودنش است.
  دنیــا مقدمــه اســت و آخــرت هــدف، آخــرت مهمتــر از دنیاســت، زیــرا  

ها همه براي رسیدن بـه هـدف اسـت و آخـرت هـدف هسـتی اسـت،        مقدمه
ست که هستی به سوي آن در حرکـت  اي و زمانی اکمال هستی است، نقطه

  است.
ي فوق هیچگونه برزخی بـا توصـیفاتش مسـتفاد نیسـت.     به هرحال از آیه

هـا موجـود اسـت، در کـار بـود،      اگر برزخی با توصیفاتی که از آن در ذهن
امـا هیچگونـه   » فلّله االخرةُ والبـرزخُ واالولـی  «بایست پروردگار بگوید: می

یم ذکرنشده است، زیرا برزخ دنیـایی زنـده و   بیانی به این شکل در قرآن کر
داراي تأثیرات براي عموم نیست، و اگر در طـول مـدت بـرزخ بـراي شـهدا      
ذکري از نعمت بخشی رفته،آن هم همانگونه که گفته شد با قید زنده بـودن  

  است، اما زنده بودنی که براي ما قابل درك نیست، واهللاُ اعلم.  
    1»انّ عذاب ربک لواقع«
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نماید کـه عـذاب الهـی حتمـاً واقـع      ر این آیه پروردگار عالم تأکید مید
ــذاب را     ــن ع ــدن ای ــع ش ــا روز واق ــد، ام ــد ش ــۀ «خواه ــوم القیام ــوان » ی   عن

، پـس شـروع و واقـع شـدن     کنـد نماید و صفات آن روز را توصیف مـی می
  داند نه برزخ، و در تمام آیات اینگونه است.عذاب را پروردگار، قیامت می

برزخی در تمـام  »  ... 9یوم تمور السماء مورا  8ما له من دافع «دامه: در ا
  این آیات مستفاد نیست.

    1»فذرهم حتی یلقوا یومهم الذي فیه یصعقون«
تـوان اسـتفاده نمـود کـه قـرآن کـریم بـه مکـذبین         ي فوق نیز مـی از آیه

  یامت. دهد نه از عالم برزخ، فرصتی تا رسیدن قتهدیدي از روز قیامت می
   2»یسئلونَ ایانَ یوم الدین«

آید که کافران راجع به قیامت در شک و سؤال هستند و از این آیه برمی
کنند، چرا که اگر به بـرزخ و  سؤالی راجع به پس از مرگ و عالم برزخ نمی

کردنـد و  عذاب و لذت برزخی ایمان داشتند، مطمئنـاً از قیامـت سـؤال نمـی    
توان اینگونه استنباط نمود شد، از این آیه میها مینقیامت نیز مورد ایمان آ

نیز از برزخ و عالم مرگ چیزي نگفته، زیرا اگر راجع بـه   (ص)که پیامبراکرم
کرد دلیلی وجود نداشت که راجع به قیامت سؤال شـود و  برزخ صحبت می

بـود، نـه   ي بـرزخ مـی  بـود، دربـاره  اگر سؤالی و شکی از سـوي کـافران مـی   
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شد، قیامت دیگر خود بـه خـود اثبـات شـده     ون برزخ اثبات میقیامت، و چ
  نمود.بود، و با این آیات هیچ کافري معارضه نمی

    1»فویلٌ للذینَ کفروا من یومهم الذي یوعدون«
ي مبارکـه، انـذار از قیامـت    همانگونه که قابل مشاهده است در ایـن آیـه  

را خداوند از بـرزخ   است، نه برزخ و مرگ، و هیچگاه گناهکاران و کافران
و مرگ و پس از مرگ نترسانده وانذار ننموده است، و سخنی در ایـن بـاره   
نیامده است، در صورتی که اگر در عالم برزخ براي عموم مردم نیز عقابی و 
یا پاداشی بود، الزم بود که انذار ابتدا از برزخ و عالم پس از مـرگ باشـد و   

  سپس از قیامت، ولی اینگونه نیست.
      2»اءذا متنا وکنّا تراباً ذلک رجع بعید«

  باز هم شک و سؤال راجع به قیامت است، نه برزخ.
      3»قد علمنا ما تنقُص االرض منهم و عندنا کتاب حفیظٌ«

  ي قبــل اســت، مــواردي قابــل اســتنباط ي آیــهاز ایــن آیــه کــه در ادامــه
  باشد.می

  است. . زنده شدن در قیامت صد در صد رخ دادنی 1
. وجود جسم براي زندگی در آخرت و رسیدگی به حسـاب و کتـاب    2

و عقاب کشیدن یا پاداش دیدن الزامی است. و اگر وجـود جسـم ضـروري    
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نبود و انسان روحی با شعور و احساس جداي از جسم داشت، دیگـر وجـود   
و نــزول ایــن آیــات الزم نبــود و انســان پــس از مــرگ، روحــش دچــاراین  

و الزم نبود خداوند رسیدگی به اعمال را به قیامت موکـول  شد ها میچالش
نماید و جسم انسان را زنده نماید و ایـن همـه آیـات راجـع بـه قیامـت نـازل        

دانـیم  نماید، و تأکید نماید که ما آن چه را که زمین ازجسم شما کاسته، می
  ها هستیم.آوري آنو قادر به جمع

ی مثالی به انسان و عمـوم مـردم   . سوم این که اگر در عالم برزخ جسم 3
شد که انسان بتواند لذتی و یا عقابی را حـس کنـد، پـس ایـن جسـم      عطا می

توانست در قیامت هم کار سـاز باشـد و دیگـر نیـازي و لزومـی بـه       مثالی می
زنده کردن جسم دنیایی نبود، آن هم جسمی کـه خـاك شـده و تبـدیل بـه      

ار هیچگاه در قرآن کریم از عناصري دیگرگشته. مضاف بر این که پروردگ
شـود  جسم مثالی صحبت ننموده است، و اصالً روحی از جسـم خـارج نمـی   

که بعـداً آن را خداونـد بـه جسـم مثـالی مترتـب نمایـد، در ایـن زمینـه قـبالً           
  شـود و جسـم او تمامــاً   توضـیح دادیـم کـه زنــده بـودن از انسـان سـلب مــی      

شـود، نـه   زنـده نبـودن انسـان مـی    ي او بر میرد، یعنی عنایت الهی و ارادهمی
چـون مجـرد    نمایـد، شود و یا قطـع تعلـق مـی   اینکه روحی از وي خارج می

ها نیست، که ورودي و یا خروجی داشته باشـد، بلکـه ایـن    داراي این قابلیت
عنایت الهی است به زنده بودن جسم و سپس سلب این عنایـت، کـه نتیجـه،     

براي هر چیـزي در دنیـا    وردگارمطلب دیگر این که پر مردن جسم است. و
عمري و اجلی قرار داده است، یعنی هر چیزي توانی و عمري دارد و سـپس  
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آن هیـات و طـور و زنـدگی     شود، بلکـه از تمام. نه این که نابود و نیست می
شـود بـه آن   آمـده کـه دیگـر نمـی     هایی دیگر درشود؛ و به هیاتخارج می

وجـود، عـدمی نیسـت، و وجـود معـدوم      عـالم   همان نام اول را نهاد زیرا در
  گردد.نمی

ي دیگري که قابل ایراد اسـت ایـن اسـت کـه، از هـم پاشـیدن       مسأله.  4
جسم و پراکنده شدن و تبدیل شدنش، طبق صریح آیه، موید عدم زنـدگی  
در دوران برزخ و زمان پس از مرگ است، چرا که اگر زندگی و احساسـی  

بود، نامش مرگ نبود، و همچنـین  میو درکی و تأثیرپذیري در عالم مرگ 
نیازي بـه زنـده شـدن دوبـاره در قیامـت نداشـت، و زنـده شـدن در قیامـت          
بزرگترین دلیل فنا در عالم برزخ است، اما زنده شـدن جسـم و تأثیرپـذیري    
آن و ادراك داشـتنش، در گـرو ظهـور قیامـت و ایجـاد شـرایط الزم بــراي       

  باشد.دوباره زنده شدنش می
     1»باد واحیینا به بلدةً میتاً کذلک الخروجرزقاً للع«

بینیم خداونـد در ایـن مثـال کـه آورده، زنـده شـدن در       همانگونه که می
اي کرده که پس از باران، گیاهـان و بطـور   آخرت را نیز تشبیه به زمین مرده
فرماید: شود و میدارند و زندگی جاري میکلی زندگی سر از خاك بر می

یز همچون خروج گیاهان مرده از زمین مـرده اسـت، ایـن    خروج از گورها ن
کند. و زندگی و شـعور را بـه پـس    مثال، مرگ و نیستی را در گور تأیید می

داند، به همین دلیل این مثـال را آورده، زیـرا   از سر بیرون آوردن از گور می
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انـد تـا شـرایط    ها در زمین بدون هیچ حرکـت و زنـدگی بـاقی   گیاهان و دانه
رکت و زندگی مهیا شود، خطاب به پیش از سر از خـاك درآوردن  براي ح

آنها، با لفظ مرده و زمین مرده، آمده است، انسان مرده نیز در خاك، نیست 
ي الهی زندگی را به انسان بـاز گردانـد،   و فناست تا قیامت بر پا شود و اراده

وان هـاي داراي تـ  ي انسان، همچون آن دانهجسم خاك شده و پراکنده شده
  زندگی است، اما بـه شـرط بـه وجـود آمـدن شـرایط حیـات، دوبـاره زنـده          

ي اعمـالش در قیامـت   کنـد تـا بـه نتیجـه    شود و احساس و شعور پیدا مـی می
  برسد.
        1»افعیینا بالخلق االول بل هم فی لبسٍ من خلقٍ جدید«

آیا از آفـرینش نخسـت در مانـده شـدیم تـا از خلـق جدیـد در        «ترجمه: 
  »درمانده شویمقیامت 

فرماید ما دوباره در قیامت آنهـا را از  با دقت به این آیه که پروردگار می
آیـد کـه اگـر در دوران    کنیم و از این کار عاجز نیسـتیم، بـر مـی   نو خلق می

مرگ، زندگی و حساب و کتاب و عذاب و پاداشـی بـود، ایـن خـود نشـان      
فرماید که بلـه  س اگر میحیات و زندگی بود و نیازي به خلق دوباره نبود، پ

ما قادریم در قیامت شما را دوباره خلق کنیم نشان از ایـن دارد کـه مـرگ و    
شـعوري اسـت، حسـاب نیسـت،     برزخ، زمان بدون زندگی اسـت، زمـان بـی   

ي عذاب نیست، به غیر از شهدا و مقربان و یا افرادي چـون فرعـون، تـا اراده   
  برسد.الهی قیامت را منجر شود و هستی به قیامت 
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و نفـخَ فـی    19وجاءت سکرةُ الموت بالحق ذالک ما کنت منـه تحیـد   «
  1»20الصورِ ذلک یوم الوعید

فرمایـد کـه در سـکرات    مـی  19ي بینـیم در آیـه  در این آیه همچنان که می 
  شــود ایــن همــان چیــزي اســت کــه از آن      مــوت بــه انســان گفتــه مــی    

گیـرد، البتـه ایـن    برمـی گریختید و از آن ترس داشتید، مرگ شـما را در  می
بیند و شاید شود و انسان آن را میبیان خود به خود در ضمیر انسان گفته می

رسید، به هرحال بساز این، بالفاصـله  منظور این است که خودتان به یقین می
فرماید و هنگامی کـه در صـور دمیـده    شود، و میمطلب به قیامت حواله می

ین همان روزي است که از آن مورد تهدیـد  شود، اشود و قیامت بر پا میمی
شدید و به شما وعـده داده شـده بـود، ایـن دو آیـه کـه از سـکرات        واقع می

  گـردد، نشـان   شـود و بالفاصـله بحـث قیامـت مطـرح مـی      مرگ شـروع مـی  
ي این است که خود مرگ و سپس قیامت مورد بحث بـوده اسـت، و   دهنده

ي آیات نیز تمام توصیفات ادامهصحبتی از برزخ و پیش از قیامت نشده، در 
ها به قیامت موکول شده است و چیزي پیش از قیامت توصیف نشـده  عذاب

است، تنها دیدن مرگ و دیدن حقیقت و سپس نفخ صور و قیامت و جهـنم  
و بهشت، و از هیچکدام از ایـن آیـات، عـذاب و یـا شـعور برزخـی مسـتفاد        

  نیست.
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یوم تشقُّ االرض عـنهم سـراعاً    43مصیر انّا نحنُ نُحی و نُمیت و الینا ال«
  1»ذلک حشرٌ علینا یسیر

  بینیم در این آیه سه مرحله براي انسان ذکر گردیده:آن چنان که می
  الف. زندگی بخشیدن  

  ب. مرگ 
  ج. رستاخیز در شروع قیامت 

ــراي      ــفات را ب ــت ص ــا و قیام ــراي دنی ــریم ب ــرآن ک ــام ق ــد در تم خداون
  شعورمندي ذکر کرده است،  

  دنیا:  زندگی دارد، امتحان دارد و ...
  آخرت: حساب و کتاب، بهشت و جهنم، رضاي الهی و...

اما براي مرگ چیزي توصیف ننموده اسـت، مگـر ایـن کـه موکـول بـه       
  هـا صـفت زنـده بـودن     قیامت شده است، اال شهداي در راه خـدا کـه بـه آن   

  دهد و هیچ توصیفی موکول به برزخ نیست.می
    2»باهللا و رسوله فانّا اعتدنا للکافرینَ سعیراًومن لم یومن «

ي اعمال را براي کـافران کـه   ي فوق پروردگار عالم نتیجهباز هم در آیه
جهنم و سعیر است، موکول به قیامت نموده و این به همـان دلیـل اسـت کـه     

ي عذاب داشتن شعور و تأثیرپذیریاست، و در برزخ مرگ و فناسـت،  الزمه
  رپذیري وجود ندارد.و شعور و تأثی
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ي پروردگار زنـده هسـتند،   تنها شهدا و مقربان هستند که آن هم به گفته
  دانیم.اما کیفیت زنده بودن آنها و آن زندگی را نمی

انَّ اهللاَ یدخلُ الذینَ امنوا و عملوا الصالحات جنـات تجـري مـن تحتهـا     «
... 1» االنهار    

ار موکول بـه قیامـت شـده اسـت و     ان و کفمؤمنباز در این آیه نیز جزاي 
  ها را به بهشت و جهنم نوید داده است و برزخی مستفاد نیست.انسان
ذلـک بـانّهم    27فکیف اذا توفّتهم  المالئکۀُ یضربونَ وجوههم وادبارهم «

      2»28اتبعوا ما اسخطَ اهللاَ و کرهوا رضوانَه فاحبطَ اعمالُهم 
اب پـس از مـرگ بـراي کسـانی اسـت کـه       نماید کـه عـذ  این آیه اثبات می

انـد، البتـه از ایـن    اند و رضایت او را زشت دانسـته خداوند را به خشم آورده
آیه مستفاد نیست که آیا این عذاب تا روز قیامـت ادامـه دارد؟ یـا نـه همـان      

  ي مرگ است؟لحظه
آید، عذاب هنگام مرگ است، نـه پـس از مـرگ،    آنچه از این آیه برمی

توان استنباط نمود که اینان نیز مثل فرعـون  ي فرعون، میجه به آیهالبته با تو
در عذاب هستند تا روز قیامـت، امـا چگونـه؟ همـان طـور کـه عنـوان شـد،         
خداوند عالم راجع به شهدا، قید زنده بودن دارد تا از رحمات الهی در عـالم  

د شرور نیـز  توان این گونه استنباط نمود که این افرابرزخ استفاده نمایند، می
تـوانیم  ي الهی زنده هستند و یـک نـوع زنـدگی دارنـد کـه مـا نمـی       به اراده
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تـوان  درك نماییم تا عذاب الهی را بچشند و معذب باشند، غیر از ایـن نمـی  
  از آیات الهی استنباط دیگري داشت.

   1»واذاحشرَ الناس کانوا لهم اعداء و کانوا بعبادتهم کافرین«
نـوعی رسـیدگی بـه حسـاب و آغـاز آن،  روز قیامـت        در این آیه نیز به

  اسـت، زیـرا در ایـن روز اســت کـه اصـنام و بتهـا و غیــر خـدا کـه پرســتش         
جویند، معلوم است کـه قبـل از قیامـت،    شدند از عابدین خود بیزاري میمی

یعنی برزخ میان دنیا و آخرت، رسیدگی بـه ایـن موضـوع مسـکوت بـوده و      
  آغازش در قیامت است.

م یعرض الذینَ کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیـاتکم الـدنیا   و یو«
واستمتعتم بها فالیوم تُجزونَ عذاب الهونِ بما کنـتم تسـتکبرون فـی االرضِ    

    2»بغیرالحق و بما کنتم تفسقون
ي شریفه نیز اینگونه قابل برداشت است که جزاي اعمال همـه  از این آیه

  مسکوت است، و در ادامه:   به قیامت موکول است و برزخ
    3»...الّا تعبدوا الّا اهللا انّی اخاف علیکم عذاب یومٍ عظیمٍ«

از عذاب الهی براي قوم خود از روز معاد اسـت،   (ص)ترسیدن پیامبر اکرم
دارد، فرماید، و مردم را از آن عذاب برحذر مـی صراحتاً عذاب قیامت را می

  نه پس از مرگ و عالم برزخ.
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و یـوم   33رٍ علی اَن یحی الموتی بلی انّـه علـی کـلِّ شـیء قـدیر      بقاد«
یعرض الذین کفروا علی النّارِ الیس هذا بالحقِّ قالوا بلی وربنـا قـالَ فـذوقوا    

فاصـبرکما صـبروا اولـوالعزم مـنَ الرُّسـلِ و ال       34العذاب بما کنتم تکفرون 
  .1»35ا الّا ساعۀً من نّهارِ.... تستعجل لهم کانّهم یوم یرونَ ما یوعدون لم یلبثو

توان استفاده نمـود کـه مـرده بـا زنـده متفـاوت       از آیات فوق اینگونه می
است، مردگان قابل هیچگونه عذاب و جزا و پاداش نیستند، اگر غیـر از ایـن   

نمـود، اگـر   بود، زنده کردن مردگان در قیامت لزومی نداشت و بیهـوده مـی  
شد؟ و اصالً لذت کند، دیگر چرا زنده میتوانست تحمل عذاب و مرده می

شد، پس عذاب و جزا و پـاداش، الیـق زنـده اسـت، بـه      به او مرده گفته نمی
ما قادریم در قیامت شما را دوباره زنده «فرماید: همین دلیل خداوند عالم می

  ».کنیم
مطلب مستفاد دوم این که، زمان زنده شدن، قیامت است، و براي همـین  

م عذاب و جـزا و پـاداش را بـه قیامـت موکـول نمـوده اسـت،        پروردگار عال
بنابراین برزخ، زمان موازي با زمـان دنیـا و زمـان مـرگ انسـان اسـت، پـس        

شود در برزخ، عـذابی و پاداشـی و یـا حسـاب و کتـابی      قاعدتاً و مطمئناً نمی
باشد، به غیر از همان شهدا و یا فرعون و امثالهم که قید زنده بـودن در پـس   

  رگشان ذکر شده است.از م
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قل اهللاُ یحییکم ثم یمیتُکم ثم یجمعکُم الی یـوم القیامـۀِ ال ریـب فیـه و     «
  1»لکنَّ اکثر النّاسِ ال یعلمون

تأکید جمع کردن در یوم قیامت و قید مرگ پیش از آن، مباحثی است کـه  
و ي فوق، زندگی دنیایی، مرگ ایم، به هرحال از آیهپیش از این بیان نموده

که در آیه ذکر گردیده اسـت،  » یجمعکم«ي قیامت، مستفاد است، البته کلمه
ي انسان که معلوم نیست هر جزء آن کجـا  حتماً به اجزاي پوسیده و پراکنده

انـد تـا زنـده    کـرده رفته، اشاره دارد، زیرا کافران نیز این موضوع را بهانه می
  ی نیــز در همــین کــردن انســان را، امــري محــال جلــوه دهنــد، و قــدرت الهــ 

  آوري اجزاي پراکنده، چشم کافران را شگفت زده کرده است.جمع
و قیلَ الیوم ننسکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا و ماوکم النّار وما لکم من «

    2»النّاصرین
ي بیان این آیه اینگونه است که گویی پـس از دنیـا، ابتـداي سـخن     نحوه

ت، و پس از دنیا و در زمان مرگ چیزي گفتن خداوند با بنده، در قیامت اس
بـود،  شعوري نبوده است، اگـر سـخنی در زمـان مـرگ مـی     جز خواب و بی

سخن گفتن در قیامت تکراري بـود، و خداونـد عـالم هیچگـاه کـار بیهـوده       
  مــا امــروز شــما را فرامـــوش    «فرمایــد:  کنــد، اینکــه خداونــد مـــی   نمــی 

اگـر در زمـان بـرزخ    » کردیدکنیم همانگونه که شما این روز را فراموش می
بایست آن جا گفته شود نـه در قیامـت،   زندگی و شعوري بود، این سخن می
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هاي کافر از همان موقـع فرامـوش شـوند و از لطـف خداونـد متعـال       و انسان
  محروم گردند، نه در قیامت.

اش زنـده بـودن و بـا شـعور بـودن      آید که فهم سخن، الزمهاز آیه بر می
انی باشعور است که خواب، بیهوش، و یا مرده نباشـد، لـذا   است، و انسان زم

خداوند در قیامت انسان را خطاب قـرار داده و بـا او سـخن گفتـه و او را بـه      
  آگاهاند، و آیه صراحتاً به این موضوع اشاره دارد. اش میگذشته

      1»انَّ یوم الفصلِ میقاتُهم اجمعین«
ق از باطـل، روز قیامـت اسـت،    ي فوق، روز جدا شدن حبه صراحت آیه

  نه عالم مرگ و برزخ.
  هاست.ي انساني همهروز قیامت، روز وعده داده شده

    2»ال یذوقونَ فیها الموت الّا الموتۀَ االولی و وقهم عذاب الجحیم«
در این آیه تصریح دارد به این که مـرگ در قیامـت وجـود نـدارد، لـذا      

  چشـند و مـرگ   م مـرگ را نمـی  ان دیگـر طعـ  مؤمنـ فرماید که در بهشت می
ها تنها یک بار در دنیا بوده است و دیگر دائماً زنـده هسـتند و بهرمنـدي    آن
هاسـت، بـراي همـین دیگـر     هاي بهشتی منوط به زنده بودن آنها از لذتآن

هـا نیـز   کنند، اتفاقاً براي دوزخیـان نیـز چنـین اسـت، آن    مرگ را تجربه نمی
اند، و در قیامت تنها مرگ در دنیا را چشیدهمرگ را تجربه نخواهند نمود و 

دیگر مرگی براي کسی نیست. و براي همین اسـت کـه طبـق نـص صـریح،      
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کنند، تا از عذاب الهی و دوزخ برهنـد، امـا ایـن    دوزخیان مرگ را آرزو می
هـا  شود. مرگ براي دوزخیان، آسودگی اسـت از عـذاب، امـا آن   چنین نمی
  رسند.به آن نمی

      1»مالک لیقضِ علینا ربک قالَ انَّکم ماکثونو نادوا یا «
  شـود کـه مـرگ آسـایش اسـت و آرامـش، زیـرا        از این آیه استنباط می

گوینـد اي مالـک بـه پروردگـارت بگـو مـا را       مجرمـون مـی  «فرماید که: می
  »  گوید یقیناً شما ماندنی هستیدبمیراند تا از این عذاب نجات یابیم، اما می

ن به این که بمیرند، ولی در عذاب نباشند، چـه چیـزي را   خواستن مجرمی
  دهد؟   نشان می

اند، بنـابراین مـرگ را بسـی بیشـتر دوسـت      ي مرگ را چشیدهمسلماً مزه
دهد کـه مـرگ   دارند تا اینکه زنده باشند ولی در عذاب باشند، این نشان می

در خبري بوده. به خصوص این که توصیفی از مرگ ندارند و آسایش و بی
هیچ جاي قرآن نیز از مرگ توصیفی نشده است.  اگر در دوران بـرزخ ایـن   

نمودنـد، و یـا   مجرمان عذابی داشتند مطمئناً آن را با عذاب قیامت مقایسه می
گفتنـد چـرا عـذاب در    گفتنـد. مـثالً مـی   چیزي راجع به عذاب برزخ نیز می

رزخ آخرت، بیشـتر از عـذاب بـرزخ شـده اسـت؟ مـا را بـه همـان عـذاب بـ          
  برگردانید.

    2»فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلقوا یومهم الذي یوعدون«
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آنچه از آیه مستفاد است، آرامش و سکوت مرگ تا آخرت است، زیرا 
ها را رها کن در باطل خویش تا در دنیاي خود بازي کننـد و  آن«فرماید: می

ن وعده ي خویش خوش باشند تا قیامت در رسد، و روزي که به آبه اندیشه
  »اند، آنها را فرا بگیرد.داده شده

گویـد آنهـا را رهـا کـن تـا      دهد؟ میاین بیان الهی چه چیزي را نشان می
ها را رهـا کـن تـا مرگشـان در رسـد، و      قیامت در رسد، نه این که بگوید آن

  برزخ آنان را دریابد.
شـعوري  دهد که مـرگ آرامـش و سـکوت اسـت، بـی     این بیان نشان می

ز در بسیاري آیـات دیگـر ایـن موضـوع بـه وضـوح بیـان شـده و         است، و نی
  پروردگار، دو دنیاي شعورمند براي بشر قائل است، دنیا و آخرت.

» یومن حولَها و تُنذرم القري و ام و کذلک اوحینا الیک قرآناً عربیاً لتنذر
     1»الجمعِ الریب فیه فریقٌ فی الجنۀِ وفریقٌ فی السعیر

شریفه، تأکید بر قیامت و جمع کردن انسانها و رسـیدگی   يصراحت آیه
  باشد و برزخی از آیه مستفاد نیست.به اعمال آنها می

     2»و هو یحی الموتی وهو علی کلِّ شیئٍ قدیر«
آیه صراحت و تأکید بر زنده کردن مردگان دارد و ایـن موضـوع نشـان    

  ي موضوعات زیر است.دهنده
  .شوند. مردگان زنده می 1
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. شرط رسیدگی به حساب و جزا و پاداش، زنـده بـودن اسـت، شـعور      2
  است، تأثیر است.

انـد، بـه شـرط    پس به هنگام بـرزخ میـان دنیـا و آخـرت کـه همـه مـرده       
  مردگی، حسابی و کتابی و عذابی و لذتی در کار نیست.

شود که قیـد زنـده بـودن در کـار     براي شهدا و مقربان، باز هم تأکید می
احتاً آیات مربـوط بـه ایـن موضـوع، قیـد زنـده بـودن را آورده        است، و صر

  است.
» لعلَّ الساعۀَ قریب یستعجلُ بها الذینَ امنوا مشفقونَ منها  17وما یدریک

 مارونَ فی الساعۀِ لفی ضاللٍ بعید1»18و یعلمونَ انها الحق اال انَّ الذینَ ی    
مت بوده اسـت، پـس   دهد که تمام شک و تردید، بر سر قیاآیه نشان می

شـود؟  مشخص است که قیامت مورد سؤال بوده که آیا بشر دوباره زنده مـی 
حساب مرده و مرگ معلوم است، زیرا سؤالی در آن بـاره نبـوده، و هـر چـه     

ان دوسـت دارنـد کـه قیامـت     مؤمنـ هست با، زنده است نه مـرده، و ایـن کـه    
هـاي او در قیامـت   زودتر فرا برسد، به خاطر رسیدن به رضاي الهی و نعمـت 

، حتمـاً مـرگ   رسیدندها میاست، اگر در دوران مرگ و برزخ به این نعمت
  هـاي آن  را آرزو داشـتند نـه قیامـت را، بـه ایـن دلیـل کـه زودتـر بـه نعمـت          

  رسیدند، ولی در این آیه چیزي در این باره گفته نشده است.می
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من حرف خفیِ و قالَ  و تریهم یعرضونَ علیها خاشعینَ منَ الذلِّ ینظرونَ«
الذینَ امنوا انَّ الخاسرینَ الذین خسروا اَنفُسـهم واهلـیهم یـوم القیامـۀِ اَال انَّ     

    1»الضالمینَ فی عذابٍ مقیمٍ
ي آتش در قیامت است، و صراحت آیه، گفتگو در قیامت است، عرضه

  ها همه مستلزم زنده بودن بشر است که در قیامت زنده است.این
تاً اشاره دارد که زیـان کـاران کسـانی هسـتند کـه بـه خـود و        آیه صراح

اند، و در قیامت همه خاسر و ي خود و فامیل در قیامت ضرر رساندهخانواده
  زیان کار هستند، به هرحال برزخ قابل برداشت نیست.

    2»7الذینَ الیوتونَ الزکوةَ وهم باالخرةِ هم کافرون  6ویلٌ للمشرکین «
م ایمان مشرکان بـه آخـرت و قیامـت اسـت. مسـلماً      صراحت آیه، به عد

کـرده، بـه هـیچ عنـوان بـه بـرزخ و زنـدگی        مشرکی که قیامت را انکار مـی 
برزخی و حساب و کتاب برزخ ایمان نداشته و چنان چه ایـن موضـوع بیـان    

شـد، بنـا بـراین،    شد، به حتم مورد استهزاء دو چندان مشـرکان واقـع مـی   می
ردگـار و هـدف حرکـت هسـتی اسـت، مـورد       آخرت که در ید قدرت پرو

انـد و ایـن بارهـا در آیـات الهـی ذکـر       انکارآنان بوده، قیامت را باور نداشته
شده، و قرآن هیچگاه سخنی از برزخ و عالم آن براي عموم بشر نزده است، 
که مورد انتقاد و انکار مشرکان قرار گیرد، در مورد شهدا نیز قید زنده بودن 

  خود مورد انکار مشرکان بوده است.   را آورده، که این
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فارسلنا علیهم ریحاً صرصراً فی ایامٍ نحسات لنـذیقَهم عـذاب الخـزيِ فـی     «
    1»الحیوةِ الدنیا و لعذاب اآلخرةِ اخزي وهم ال ینصرون

صراحت آیه به دو عذاب است، عـذاب دنیـا و عـذاب آخـرت، عـذاب      
  ستفاد نیست.سومی در کار نیست، یعنی از آیه، عذاب برزخی م

  
    2»ویوم یحشَرُ اعداء اهللاِ الی النّارِ فهم یوزعون«

تأکید بر عذاب دشمنان خدا در یک روز که آن هم روز قیامـت اسـت،   
  و قبل از قیامت که برزخ است مستفاد نیست.

نحنُ اولیاوءکم فی الحیوةِ الدنیا و فی اآلخـرةِ و لکـم فیهـا مـا تشـتهی      «
  3»ونانفسکم و لکم فیها تدع

ي کریمه نیز، پروردگار متعال، دو زنـدگی قائـل اسـت، زنـدگی     در این آیه
دنیایی و زنـدگی آخـرت، و آنچـه واقـع امـر اسـت ایـن اسـت کـه مـرگ،           

  مـا در آخـرت شـما را زنـده     «فرمایـد:  زندگی نیسـت و بـه همـین دلیـل مـی     
هاي شما رسیدگی نماییم، در آیـه نیـز اگـر برزخـی بـا      کنیم تا به حسابمی

 مسـأله بایست راجع به برزخ نیز همـین  عور و تأثیر پذیر، وجود داشت، میش
نمایـد و  هـا را بـه آخـرت موکـول مـی     را عنوان نماید، اما اسـتفاده از نعمـت  

  ها را نیز به قیامت و آخرت موکول نموده است.  عذاب
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    1» ... و یوم ینادیهم اینَ شرکائی ...«
پـس کـو   «دهد کـه:  مشرکان ندا میاین که پروردگار عالم در قیامت به 

نشـان از ایـن دارد کـه فبـل از قیامـت      » پنداشـتید شریکانی که براي مـن مـی  
بایسـت در عـالم بـرزخ و پـس از     چیزي نبوده است، اگر نه این سخن را می

گفت و آنان شعور شنیدن ایـن سـخن را   مرگ به مشرکان بگوید، و اگر می
  تکرار شود. داشتند، دیگر نیازي نبود که در قیامت

الذین یحملونَ العرش و من حوله یسبحونَ بِحمد ربهم و یومنـونَ بـه و   «
یستغفرونَ للذین ءامنوا ربنا وسعت کلَّ شیء رحمۀً وعلماً فاغفر للذینَ تابوا 

    2»واتّبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم
ب جهـنم  ان، رهانـدن و رهـایش آنـان از عـذا    مؤمندعاي فرشتگان براي 

است، و جهنم مخصـوص قیامـت و آخـرت اسـت، عـذاب برزخـی از آیـه        
  مستفاد نیست.

قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الـی خـروجٍ   «
    3»من سبیل

ي شریفه دو مرگ و دو زنده شدن بیان شده است، کـه البتـه   در این آیه
موم نیست، و همچنان که گفتـه شـد،   این دو مرگ و دو زنده شدن، براي ع

  این آیه براي منکران و ظالمان است، نظیر فرعون.
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با توجه به تمام تفاسیر که در این زمینه دیده شده اسـت، تفسـیر المیـزان    
فساد تمام تفسیرها را راجع به این آیه نشان داده اسـت، کـه بـراي اطـالع بـه      

  المیزان، ذیل آیه مورد بحث رجوع شود.
  تفسیر المیزان، فرمول زیر از آیه قابل استنباط است:   اما طبق

  . مرگ اول، همان مرگ در دنیا است  1
  . زنده شدن اول، همان زنده شدن در برزخ است  2
  . مرگ دوم، همان مرگ در برزخ است  3
  . زنده شدن دوم، همان زنده شدن در قیامت است.4

ــیش از آن،      ــدن پ ــدم میران ــل ع ــه دلی ــایی ب ــدگی دنی ــا زن ــوب  ام   محس
  شود. (رجوع به المیزان شود)نمی

به هر حال اگر زنده کردنی در برزخ است، براي این عده است، دلـیلش  
خواهد تا آنان در برزخ، برخی حقـایق را ببیننـد تـا    این است که خداوند می

اند، بـه وضـوح ببیننـد و    کردهبه قیامت ایمان بیاورند و آنچه را قبالً انکار می
کنـد و کـافران   د، اما گویا زنده کـردن در بـرزخ نیـز افاقـه نمـی     ایمان بیاورن

شـوند، بـاور آورده و دنبـال راه خـروج از     وقتی در جهنم اخروي واقـع مـی  
  گردند. آتش می

در هر صورت در این آیات نیز یک نوع  زندگی برزخی براي این افراد 
ــودن، و نـــه         ــرده بـ ــده، نـــه مـ ــرض شـ ــهداي در راه خـــدا، فـ ــل شـ   مثـ

هاي روحی ، پس فرد باید زنده باشد، و این آیه ادعاي مـا را کـامالً   دریافت
  نماید.اثبات می
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»    مـن عبـاده علی من یشـاء من امره الدرجات ذوالعرش یلقیالرّوح رفیع
  1»لینذریوم الطالقِ

                                                                                            
  
  

بر انذار مـردم از رسـتاخیز    (ص)ي شریفه نیز رسالت پیامبر اکرماز این آیه
  و قیامت مستفاد است، و برزخی مستفاد نیست.

    2»الیوم تجزي کلُّ نفسٍ بما کَسبت ال ظلم الیوم انّ اهللا سریع الحساب«
ي شریفه صراحت دارد بررسیدگی به اعمـال و حسـاب و کتـاب در    آیه

بــود، رزخ یــا زمــانی دیگــر، اگــر در بــرزخ چنــین چیــزي مــیقیامــت، نــه بــ
ــی    ــزد م ــیفات آن را گوش ــاً توص ــال حتم ــار متع ــه  پروردگ ــا آی ــود ی   اي نم

  فرستاد.می
    3»و یا قومِ انّی اخاف علیکم یوم التناد«

صـراحت بـه تـرس از قیامـت اســت نـه بـرزخ، پیـامبران بـراي امتشــان و         
  اند، نه برزخ.گران بودهاند و نترسیدهمردمشان، از قیامت می

  از آیه برزخ مستفاد نیست.
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النّار یعرضون علیها غدواً و عشیاً و یوم تقوم الساعۀُ ادخلوا آلَ فرعـون  «
   1»اشد العذاب

  ي مورد نظر چند مورد قابل برداشت است:  از آیه
ي الهی در عالم بـرزخ، شـعور   . مرد و دین الهی و دشمنان قسم خورده1

  بینند.ذاب را میدارند و ع
هـا  این نتیجه مستفاد است که عـذاب بـه آن  » یعرضون«. با توجه به فعل 2

هـا  کنند، و بـه آن ها را از آینده مطلع میشود، یعنی این که آننشان داده می
ي داخـل شـدن   گویند که روز قیامت این آتش منتظر شماست، و جملـه می

  ماید.                    ندر آتش در قیامت، این موضوع را اثبات می
داخل شدن در آتش را، خداوند به قیامت موکـول نمـوده اسـت؛ و ایـن     

  در آیه آمده است.
  توان از آن مسـتفاد نمـود ایـن اسـت کـه شـعور       ي بعدي که می. نتیجه3

ي روبه روي خود را ها در برزخ شاید به آن اندازه است که عذاب آیندهآن
  تواند باشد.ها میبرزخی آندرك کنند، و این خود عذاب 

ي چهارم این است که عرضه کردن، مثل درك روانی است، نه . نتیجه4
هـا را داخـل در   در قیامت آن«فرماید: فیزیکی، و به همین دلیل است که می

پـس داخـل شـدن درك فیزیکـی دارد، زیـرا معـاد       » کنندجهنم و آتش می
و این خود عذابی اسـت  جسمانی است، اما عرضه کردن درك روانی است، 
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افکنیم، آن انسان عذابش از که به انسان مثالً بگویند، فردا تو را در آتش می
  شود، هر چند درك فیزیکی از آن را ندارد.همان لحظه آغاز می

  شـــهداي در راه خـــدا «فرمایـــد: اي دیگـــر مـــی. پروردگـــار در آیـــه5
بینیـد و زنـدگی آنـان    نمی اند ولی شما این زنده بودن رااند، بلکه زندهنمرده

تواند در مورد فرعـون کـه عـذاب در صـبح و     کنید، و این میرا درك نمی
شود نیـز صـادق باشـد، یعنـی بـه هرحـال دشـمنان قسـم         شام بر او عرضه می

  ي الهــی نیــز یــک نــوع زنــدگی بــراي درك عــذاب دارنــد کــه مــا خــورده
  توانیم بفهمیم و درك نماییم.نمی
اناء الیلِ ساجداً وقائماً یحذر االخرةَ و یرجوا رحمۀً ربه ءمن هو قانت ء«

   1»قل هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمون انّما یتذّکرُ اولوااللباب
  ي شریفه به ترس از آخرت است نه برزخ.صراحت آیه

    2»قل انّی اخاف ان عصیت ربی عذاب یومٍ عظیمٍ«
  رد، نه برزخ.آیه صراحت به عذاب قیامت دا

فاعبدوا ما شئتم من دونه قـل انَّ الخاسـرینَ الـذین خسـروا انفسـهم و      «
   3»اهلیهم یوم القیامۀِ اال ذلک هوالخسران المبین

  باز هم آیه به خسران آخرت تصریح دارد، نه برزخ.
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افمن یتقّی بوجهه سوء العذابِ یوم القیامۀِ و قیلَ للظالمینَ ذوقوا ما کنتم «
    1»ونتکسب

ــذاب     ــت، ع ــوده اس ــت نم ــه قیام ــول ب ــذاب را موک ــیدن ع ــه چش ــا آی   ه
طلبد، و در برزخ شعور اي هستند که شعور و تأثیرپذیري قیامت را میبگونه

و درك فیزیکی عذاب نیست، بـه هـر حـال عـذاب برزخـی از آیـه مسـتفاد        
  نیست.

لـو کـانوا    فاذاقهم اهللاُ الخزي فی الحیـوةِ الـدنیا و لعـذاب االخـرةِ اکبـرُ     «
    2»یعلمون

دارد کـه دو  نماییم، خداوند صراحتاً اعالم میهمان گونه که مشاهده می
عذاب موجود است، عذاب دنیا و عذاب آخرت، عذاب سـومی بیـان نشـده    

  است، و این موضوع بارها اعالم شده است.
م و یوم القیامۀِ تري الذین کذّبوا علی اهللا وجوههم مسودةٌ الیس فی جهـنّ «

   3»مثوي للمتکبرین
ي شریفه نیز، عذاب و تجلی و ظهـور  بینیم در این آیههمان گونه که می
ي کافران، در قیامت انجام گرفته است، و اگر قبـل از  کفر و کذب، برچهره

  بــــود، حتمــــاً پروردگــــار آن را اعــــالم    آن در عــــالم بــــرزخ مــــی  
  نمود، در هر صورت برزخی در آیه متصور نیست.می
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    1»ما توعدون لیومِ الحسابهذا «
هـا بـراي روز قیامـت    ي نعمتهمه«فرماید: ي شریفه میهمانگونه که آیه

  و رستاخیز وعده داده شده، نه براي زمانی دیگر و یا برزخ.
قـل   17اوآباؤنا االولـون   16اءذا متنا و کنّا ترابا وعظاما اَءنّا لمبعوثون «

  2»18نعم وأنتم داخرون 
  گردد.نظر مطالبی مستفاد است که ذکر میاز آیات مورد 

  . نابودي کامل در مرگ، که در این آیه مورد تایید الهی است.1
. عدم وجود روح با از بین رفتن جسم، چرا که اگـر روحـی بـه غیـر از     2

بایسـت خداونـد بگویـد،    بود و یا جـداي از جسـم بـود، مـی    وجود جسم می
زنـده اسـت، ولـی تأییـد سـخن      شود اما روحتـان هسـت و   جسمتان نابود می

  نماید.پرسش کنندگان، این موضوع را رد می
. زنده شدن در قیامت در این آیه و آیات دیگر اثبات مرگ بـه عنـوان   3

  نیستی است، زیـرا اگـر شـعوري و احساسـی و نـوعی زنـدگی بـراي عمـوم         
کـرد، از طرفـی   ، اذعـان مـی  بایست به این شعور و احساسها میبود، آیهمی
  بود، زنده کردن در قیامت چه مفهومی داشت؟ ر شعور و زندگی میاگ

انّا نحنُ نحی الموتی و نکتب ما قدموا وأثرهم و کلّ شیئٍ أحصـیناه فـی   «
ي فوق، زنده گردانیدن مردگان و بـه شـرط   مستفاد است از آیه  3»إمامٍ مبین
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شـده،   زنده کردن، اطالع به اخبار و اعمال، که در جاهـاي دیگـر نیـز ذکـر    
  ولی چیزي راجع به اطالع در هنگام مرگ و برزخ ثبت نیست.

    1»و یقولون متی هذا الوعد إن کنتم صادقین«
دهد، کفـار و  آید این است که به خوبی نشان میآن چه از این آیه برمی

  ي قیامت بوده است، نه برزخ.ها دربارهسؤال آن
فـال یسـتطیعون    49صمون ماینظرونَ إال صیحۀً واحدةً تأخذهم وهم یخ«

ونفخَ فی الصورِفاذاهم منَ االجـداث الـی    50توصیۀً وال الی أهلهم یرجعون 
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا مـا وعـد الـرّحمنُ و     51ربهم ینسلون 

      2»52صدقَ المرسلون 
  نمـاییم تـا ببینـیم چـه روشـنی را متوجـه       جـه کامـل مـی   به این آیات تـو 

  شویم.می
گیـرد، بـه نحـوي کـه فرصـت هـیچ       . مرگ به یک باره همه را فرا مـی 1

  چیزي نیست.
. پس از مرگ بالفاصله صحبت از قیامت رفته است و هیچ صـحبتی از  2

  زمان مرگ تا شروع قیامت نیست.
چه کسـی مـا را از خوابگاهمـان و    «گویند: مردم علناً می 51ي . در آیه3

انـد،  یعنی این کـه در گـور چیـزي متوجـه نبـوده     گورمان بیدار نمود، و این 
اند، شعور و عـذابی در کـار نبـوده اسـت، اگـر نـه ایـن گونـه از         خواب بوده
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شـوند کـه قیامـت و    رفت، و تازه متوجـه مـی  خواب و آسایش صحبت نمی
ي الهی اکنون ظهور پیدا نموده است، اگر در برزخ سؤالی و جـوابی و  وعده

بود، ایـن مـردم همـان در    ی براي عموم مردم میشعوري و عذابی و یا پاداش
بردند و دیگر با شروع قیامت، این امـر برایشـان   ي الهی پی میبرزخ به وعده

آوردند، این دیـدن و بـاور در هنگـام    شگفتی نداشت و تازه به آن باور نمی
انـد، و چیـزي   قیامت نشان از این دارد که در گور، در خواب بیهوشی بـوده 

بیننـد و  ي الهـی را محقـق مـی   اند که با شروع قیامت، وعـده دهشمتوجه نمی
  گردند.شگفت زده می

    1»فالیوم ال تُظلم نفس شیئاً والتجزونَ الّا ما کنتم تعملون«
ي فوق پیداست، به قیامت اشاره شـده اسـت و ایـن    همان گونه که از آیه

ل از آن که جزاي اعمال در آن روز است، نـه قبـل از آن، چـرا کـه اگـر قبـ      
بود، موکول کردنش به قیامت معنایی نداشت و همـان در عـالم بـرزخ جـزا     

  شد، اما آیات الهی، جزا را به قیامت موکول نموده است.داده می
الیوم نختم علی أفواههم و تُکلّمنا أیـدیهم و تشـهد أرجلهـم بمـا کـانوا      «

    2»یکسبون
ها باشد، زیرا بر لبیشود که قیامت جسمانی مي فوق استنباط میاز آیه

دهند، استعاره یا مجازي هـم در کـار   نهند و دست و پاها شهادت میمهر می
نیست، حقیقت است، انسـان بـا ایـن وضـعیت بایـد زنـده باشـد تـا دسـت و          
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پاهایش بتوانند شهادت دهند و او بتواند حساب و کتـاب شـود، پـس مسـلم     
پوسـیده و فنـا شـده و    شود که پس از مرگ، در گور که انسـان مـرده و   می

دست و پا شده، حسابرسی در کـار نیسـت، اگـر بـود در     پراکنده گشته و بی
  قیامت نیازي به حسابرسی دوباره نبود.

قـل   78و ضرب لنا مثالً و نسی خلقه قالَ من یحیِ العظام و هی رمـیم  «
    1»79یحییها الذي أنشأَها أولَ مرةٍ و هو بکلِّ خلقٍ علیمٍ 

آیه به قیامت وزنده شدن مردگان، سؤال از زنده شـدن و امکـان    تصریح
ها راجع به قیامـت اسـت   ي صحبتآن و چگونگی آن است، به هرحال همه

  ایم.که توضیحات آن را به کّرات ذیل آیات مختلف گفته
»      و مـا انـت ـن یشـاءم إنّ اهللاَ یسـمع و ال االموات وما یستوي االحیاء

                                                                                                 2»قبورِبمسمعٍ من فی ال
  ي مورد نظر دقت شود، چند چیز قابل برداشت است:  اگر به آیه

. زنده با مرده بسیار متفاوت است، که ایـن تفـاوت اظهـر مـن الشـمس      1
  است، و الزم به توضیح اضافه نیست.

  را بـه زنـده نمـوده، ایـن را      مـؤمن تشبیه الهی کـه کـافر را بـه مـرده و      .2
توانی به مرده چیزي را بشنوانی، بـه کـافران   رساند که همچنان که تو نمیمی

  توانی هدایت را نشان دهی و بشنوانی، زیرا قلب آنان مرده است.نیز نمی
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  را تــوان اســتنباط نمــود کــه مــرده ســخن پــس از ایــن آیــه اینگونــه مــی
شنود، پس بسیاري از اعتقادات ما طوري دیگر بایـد تفسـیر شـود، مـثالً     نمی

رویم، هدف تلطیف وجـود ماسـت، اگـر نـه مـرده      وقتی بر سر قبر کسی می
شـنود، بلکـه ایـن قبرسـتان رفـتن، اهـدافی دیگـر دارد کـه         چیزي از ما نمـی 

زندگی، ي عبرت گرفتن، تغییر رویه«شود، اعم از: ها میخیرش نصیب زنده
  » به یاد مرگ و قیامت بودن و ... 

و قالَ الذینَ کفـروا ال تأتینـا السـاعۀُ قـل بلـی وربـی لتـأتینَّکم عـالم         «
   1»الغیبِ...

پرسند، نه مـرگ و بـرزخ،   بینیم سؤال راجع به قیامت میهمانطور که می
و عدم سؤال راجع به مرگ و برزخ، با توجه به تمـام آیـات، عـدم همچنـین     

  فهماند.را به ما می اعتقادي
  فرماید:  چهارم می ي همین آیه، در آیهدر ادامه

  »  لیجزي الذین امنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرةُ و رزقُ کریم«
دانـد،  یعنی آیه وجود قیامت را براي رسیدن به جزا و پـاداش اعمـال مـی   

ــی    ــان م ــه رفتگ ــرزخ ب ــی در ب ــی و پاداش ــر جزای ــذا اگ ــید، در قیال ــت رس   م
ي این جزا و پاداش باشد، امـا در هـیچ کجـاي قـرآن کـریم      بایست ادامهمی

یک همچنین مبحثی نیامده اسـت، بلکـه صـرفاً جـزا و پـاداش را بـه قیامـت        
  نماید.موکول می
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هـا، بـراي همـین    هاسـت نـه مـرده   همچنین جزا و پاداش مخصوص زنـده 
برسـند، اگـر جـزا و    شوند تا به جزایشان ها زنده میاست که در قیامت مرده

رسید، دلیلی نداشت که در قیامت زنده شود، و همان در پاداشی به مرده می
  رسید.عالم مرگ و مردگی به جزا و پاداش خود می

و قال الذین کفروا هل ندلُّکم علی رجلٌ نبیـئکم اذا مـزّقتم کـلّ ممـزقٍ     «
الـذینَ ال یومنـون   إفتري علی اهللا کذباً ام به جنّۀٌ بل  7إنّکم لفی خلقٍ جدید 

   1»8بااالخرةِ فی العذاب والضلل البعید 
سؤال راجع به زنده شدن در قیامت است که کفار بـه ایـن موضـوعایمان    

بـاوري  نداشته و این موضوع یعنی زنده شدن در قیامت باعـث تعجـب و بـی   
دهد که کسانی که بـه آخـرت ایمـان    آنها بوده است و خداوند نیز پاسخ می

  ذاب و گمراهی هستند.ندارند در ع
ــاور         ــدن را ب ــده ش ــه زن ــت ک ــوده اس ــرآخرت ب ــر س ــه ب ــث همیش   بح

ي قیامـت آمـده،   اند و دالیلی نیزکه در قرآن کریم به عنوان نمونهکردهنمی
و براي اثبات زنده شدن آمده همه حکایت از موضوعیت قیامـت و آخـرت   

و ایـن دوران  دارد، و گویا برزخ موضوعیتی نداشته، که قرآن راجع بـه آن،  
دانسته ها آن را دوران مرگ و فنا و نیستی میي انسانسخن نگفته، زیرا همه

دانند، و قرآن نیز با این آیاتی که در این نگاشته آمـده همـین موضـوع    و می
  نماید.شعوري را کامالً تأیید میرا، یعنی دوران مرگ و فنا و بی
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انـد،  د، مشـکل داشـته  بـا بحـث معـا    (ص)مردمی که در زمان پیـامبر اکـرم  
کنـد کـه شـما را زنـده کـرده و سـپس بـه        علیرغم این که قـرآن اذعـان مـی   

کنیم و پاداش و جزاي اعمـال خـود را خواهیـد دیـد،     حسابتان رسیدگی می
  کردند؟  شد، چه میاگر سخنی راجع به دوران مرگ گفته می

، بـاور  ي الهـی با وجود زنده بودن در قیامت و زنده کردن انسان به اراده
  آوردند، دنیاي مـرگ و فنـا را بـا اعتقـادات امـروزي مـا چگونـه قبـول         نمی
پنـداریم  کردند؟ مطمئناً اگر قرار بود موضوعات برزخ اینگونه که ما مـی می

و در اعتقادات عموم جا افتاده، برایشان گفته شود و اثبات گردد، عـالوه بـر   
  کردند.انکار، استهزاء هم می

     1»جمیعاً ثُم یقولُ للمالئکۀِ أَ هوالء إِیاکم کانوا یعبدونو یوم یحشُرُهم «
ها و رسیدگی آوري انسانتأکید آیه باز هم به قیامت است که روز جمع

هاست، این همه تأکیـد بـه قیامـت کـه آغـاز      به حساب و عقاب و پاداش آن
حساب و کتاب است و روز دروکردن اعمال اسـت در قـرآن کـریم آمـده،     

ي مـردم پـس از مـرگ و در دوران بـرزخ پاداشـی و یـا       قعاً براي همهاگر وا
عقابی بود، چرا واقعاً قرآن کریم به جز در مورد شـهدا و مقربـان و فرعـون،    

  آید همین است.چیزي نگفته است؟  به هر حال آن چه از قرآن کریم بر می
  از آیه فوق باز هم برزخی مستفاد نیست.
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 أُسوةٌ حسنۀٌ لمن کانَ یرجوا اهللاَ والیوم االخـرَ  لقد کان لهم فی رسول اهللا«
  1»و ذکرَ اهللاَ کثیراً

ي فوق نیز آرزوي قیامت بیان شده است و برزخی قابـل برداشـت   از آیه
  نیست.

    2»تحیتُهم یوم یلقونه سالم وأَعد لهم أجراً کریماً«
و یـا  روز دیدار الهی نیز قیامت ذکر شده است و برزخی قابـل برداشـت   

  اثبات نیست.
انّ الذین یوذون اهللاَ و رسولَه لعنهم اهللاُ فی الـدنیا و االخـرة و أَعـد لهـم     «

ي مذکور نیـز دو دنیـاي بـا شـعور و تأثیرپـذیر، از زبـان       در آیه 3»عذاباً مهینا
هـاي  قرآن بیان شده است، دنیا و آخرت و دنیاي سومی کـه داراي ویژگـی  

  ت.این دو دنیا باشد در کار نیس
یسئلک النّاس عن الساعۀِ قـل انَّمـا علمهـا عنـد اهللاِ و مایـدریک لعـلَّ       «

  4»الساعۀَ تکونُ قریباً
ي مذکور، قیامت و زمان آن مورد سـؤال اسـت، تمـام آیـات از     در آیه 

  گوید، و برزخی مشهود نیست.قیامت سخن می
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ب الخلـد بمـا   فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا إنّا نسیناکم و ذوقوا عذا«
   1»کنتم تعملون

ي فراموشـی قیامـت توسـط    بینیم توبیخ الهی به واسـطه آن چه در آیه می
شـما قیامـت را فرامـوش    «برخی مردم است (کافران)، خداوند فرموده است: 

بینید، اما ما هم امروز کردید و آن چه خواستید کردید، امروز حقیقت را می
  کنیم.شما را فراموش می

د تأکید به قیامت دارد؟ چـرا نگفـت شـما بـرزخ را فرامـوش      چرا خداون
کردید؟ اگر در برزخ این موضوع گفتـه شـده بـود، دلیلـی نداشـت کـه در       

بود، مطمئنـاً ایـن اتفـاق    قیامت گفته شود، و اگر در برزخ شعور و درك می
داد، و خداونـد کـافران را در همـان بـرزخ     بالفاصله پـس از مـرگ رخ مـی   

  رسید.ها نمیو به فریاد آننمود فراموش می
    2»ولنذیقنّهم من العذاب االدنی دونَ العذاب االکبر لعلّهم یرجعون«

تر از آیات دیگـر منظـور مـا را روشـن نمایـد،      شاید این آیه بسیار روشن
شـمرد و عـذاب سـومی    ، دو نوع عذاب را بر مـی پروردگار عالم در این آیه

  در کار نیست:  
  نزدیک و شاید کمتر نامیده است.   . عذاب دنیا که عذاب1
  . عذاب آخرت که عذاب اکبر نامیده است.  2

  عذاب برزخ مستفاد نیست.
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  1»إنّ ربک هو یفصلُ بینهم یوم القیامۀِ فیما کانوا فیه یختلفون«
روز داوري، طبــق صــریح آیــه، روز قیامــت عنــوان شــده اســت نــه روز 

  دیگري.
    2»کوةَ و هم باالخرةِ هم یوقنونالذین یقیمون الصلوةَ و یوتونَ الز«

از دیدگاه قرآن کریم و نظر الهی، محسن کسی است که نهایت خضوع 
را دارد و در نظرش دیگران مهم هستند، که این دو مسأله در نماز و بخشش 
تجلی دارد، و وجه سوم که بسیار مهـم اسـت، و وجـه اول و دوم، رویکـرد     

است، خداوند هیچگـاه، ایمـان بـه     وجه سوم هستند، ایمان داشتن به آخرت
هـاي ایمـان و   برزخ را در قرآن کریم ذکر نکرده است، و آن را یکی از پایه

  ي خوب ذکر نکرده.شرایط یک بنده
    3»ما خلقُکم وال بعثُکم الّا کنفسٍ واحدةٍ  إنّ اهللاَ سمیع بصیرٌ«

  دو مورد مهم ذکر شده است،  
  . خلق (به دنیا آمدن) 1
  آخرت زنده شدن) . بعث (در 2

  وجه سومی در کار نیست، قابل استنباط نیست.
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» وال مولود عن ولده کم و اخشوا یوماً ال یجزي واداتّقوا رب یا ایها النّاس
هو جازٍ عن والده شیأً إنّ وعداهللا حقٌ فال تغرنّکم الحیوةِ الـدنیا وال یغـرّنّکم   

1»باهللا الغرور    
ترس از قیامـت و حـق بـودن ایـن     «رداشت است: ي فوق قابل بباز از آیه

  ، سخنی راجع به برزخ قابل استفاده نیست.»وعده
     2.. »إنّ اهللاَ عنده علم الساعۀِ و..«

  تاکید باز بر قیامت است، و برزخی فهمیده نمیشود. 
   3»یعلمون ظاهراً من الحیوةِ الدنیا و هم عنِ االخرةِ هم غافلون«

  دنیا قابل فهم است:  ي فوق نیز دو از آیه
  . دنیاي فعلی  1
  شود . دنیاي آخرت که مورد غفلت واقع می2

هـایی کـه   گـردد، اگـر بـرزخ بـه ایـن ویژگـی      برزخی از آیه فهمیده نمی
بایست خداوند نه تنها قیامت را مورد غفلـت  بود میکنند میعموم اعالم می

  .خواندها میخواند، که برزخ را نیز مورد غفلت انسانمی
    4»و یوم تقوم الساعۀُ یبلس المجرمون«
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نماید، و آن هم این است که: زمـان یـاس   این آیه نیز مطلبی را عنوان می
  داند.و ناامیدي مجرمان و کافران را، روز قیامت می

بـود،  اگر در عالم برزخ شعوري بود و یا تأثیرپذیري از سـوي مـرده مـی   
شـدند و قـرآن نیـز زمـان     ه ناامیـد مـی  مسلماً مجرمان و کافران از همان لحظـ 

  نمود نه قیامت.ناامیدي مجرمان و کافران را همان زمان مرگ عنوان می
    1»و یوم تقوم الساعۀُ یومئذ یتفرقون«

بـود،  اگر همان گونه که گفتیم در عالم برزخ، شـعور و تأثیرپـذیري مـی   
افتـاد و  تفـاق مـی  مسلماً روز جدایی بدکاران از خوبان، در همان عالم برزخ ا

نیازي به سر رسیدن روز قیامت نبود، و آیه ایـن جـدایی را در بـرزخ عنـوان     
  نمود، نه در قیامت.می

و اما الذین کفـروا و کـذّبوا بایاتنـا ولقـاءاالخرةِ فاولئـک فـی العـذاب        «
    2»محضرون

ي کریمه نیز برزخ مسکوت است و دیدار آخرت ذکـر شـده   در این آیه
  است.
    3» ذي خلقَکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ...اهللاُ ال«

  ي فوق نیز یک مرگ و دو زندگی بیان شده است:در آیه
  . زندگی دنیا (خلقکم)  1
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  . مرگ پس از دنیا (یمیتکم) 2
  . زندگی آخرت با توصیفاتش (ثم یحییکم) 3

با بیان دو زندگی و یک مرگ، یعنـی تفـاوت میـان زنـده و مـرده، اگـر       
م مرگ طبق برخی اعتقادات ما فرقـی بـا عـالم زنـدگی (دنیـا و قیامـت)       عال

ي عـوالم را زنـدگی بنامـد، و تنهـا نـام تغییـر و       بایست همهنداشت، پس می
تبدیل بر آن نهد، و یا انتقال، امـا تفـاوت اسـت میـان مـرگ و زنـدگی، در       
قرآن کریم جایی که صحبت از زندگی است، چه در دنیا و چه در آخرت، 

ي زنـدگی،  صیفات بسیار زیادي براي آن دارد، زیـرا انسـان در ایـن دوره   تو
  هــاي الهــی بــا شــعور و احســاس و تأثیرپــذیر اســت و از رحمــات و عــذاب 

چشد، اما در عالم مرگ و آن جا که سخن از مرگ اسـت، همـان گونـه    می
کـه گفتــیم بـه غیــر از شـهدا و مقربــان الهـی و یــا فرعـون و امثــالهم، قــرآن      

است و صحبت از چشیدن روزي و یا عذابی و یـا حتـی زنـدگی و    مسکوت 
  یا روحی نیست.

فانظروا الی أثارِ رحمۀِاهللا کیف یحی االرض بعد موتها إنَّ ذلـک لمحـی   «
       1»الموتی وهوعلی کلِّ شیئٍ قدیرٍ

  در این تشبیه مواردي قابل دقت است.
هدف الهی نیـز  وقتی زمین مرده است، حرکت و زندگی در او نیست، و 

خواهد بگوید کـه درسـت اسـت کـه شـما      فهماندن همین موضوع است، می
  ایـد، امـا تعجـب نکنیـد اگـر مـن       شعور و فنا شـده حرکت، و بیاید، بیمرده
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کنم، و بـا فکرتـان انکـار نکنیـد، شـما قـدرت مـرا        گویم شما را زنده میمی
  مــرده و  نخواهیــد فهمیــد، فقــط بدانیــد و ببینیــد همانگونــه کــه زمــین        

  بخشــم، قــادر هســتم مــرده و از بــین حرکــت را زنــدگی و حرکــت مــیبــی
  ي شما را نیز زنده نمایم.رفته

ي ظریف قابـل فهـم ایـن اسـت کـه مـرگ       در این مثال و این بیان، نکته
واقعاً عدم زندگی و فهم و شعور و تأثیرپـذیري اسـت و حسـاب و کتـاب و     

فنـا شـده و ایـن راز معـاد و      عقاب و پاداش مخصوص زنده است نه مـرده و 
ــه ي ماســت، مــا زمــانی مــیقیامــت اســت، راز زنــده شــدن دوبــاره   تــوانیم ب

ي اعمال خود برسیم کـه زنـده باشـیم، بـراي همـین اسـت کـه قیامـت         نتیجه
گویـد شـما را زنـده    رستاخیز ماست، زنده شدن ماست، و اگر خداونـد مـی  

ه مـا حسـاب و کتـاب    شـد کـ  کنم به همین دلیل است، اگر در برزخ مـی می
شویم و به جزا و پاداش برسـیم، دیگـر چـه نیـازي بـه قیامـت و زنـده شـدن         

گرفـت، امـا   ي ما بود؟ در همان عالم برزخ و مرگ کارمان انجام مـی دوباره
  این گونه نیست، و این راز وجودي قیامت است.  

انـد و زنـده شـدن در    کافران و منکران نگران زنده شدن در قیامت بـوده 
دانسـتند انسـان اول بایـد زنـده شـود،      کنند، چرا که میمت را تکذیب میقیا

  سپس به حساب اعمال او رسیده شود، و عذاب یا پاداش بیند.
ویوم تقوم الساعۀُ یقسم المجرمون ما لبثـوا غیـر سـاعۀٍ کـذالک کـانوا      «

      1»یوءفکون
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دن زمـان  گردد که علیرغم طوالنی بـو ي فوق این استنباط میدر این آیه
کننـد کـه   برزخ که به موازات دنیا تا آخرت اسـت، امـا مجرمـان گمـان مـی     

  ســاعتی بیشــتر از مرگشــان نگذشــته و بنــا بــرهمین قیامــت را نیــز بــاور        
کنند که به این زودي فرا رسیده باشد و آنان را دربرگرفته باشد (رجوع نمی

  به المیزان شود).
گـردد ایـن اسـت کـه حتـی اگـر       اي که استنباط مـی اما به هر حال مسأله

میلیاردها سال نیز در گور خوابیده و مرده باشـند، بـه نظرشـان سـاعتی بـیش      
شـعوري و تأثیرناپـذیري   احساسـی و بـی  نبوده  اسـت و ایـن حکایـت از بـی    

  ها در برزخ دارد.مرده
    1»فیومئذ ال ینفع الذین ظلموا معذرتهم وال هم یستعتبون«

کنند، امـا  ه ستمگران در قیامت عذرخواهی میآیه تصریح دارد به این ک
توان اینگونه استنباط نمـود کـه اگـر در    شود، از این موضوع میپذیرفته نمی

ــی   ــع مـ ــواب واقـ ــؤال و جـ ــورد سـ ــرزخ مـ ــالم بـ ــت را عـ ــدند و حقیقـ   شـ
کردند و معذرت خـواهی را  دیدند، حتماً در همان برزخ عذر خواهی میمی

ي رت خـواهی در قیامـت نشـان دهنـده    کردنـد، معـذ  به قیامت موکول نمـی 
  مسکوت بودن و فناي موقتی در دوران برزخ است.

ولیحملُنَّ اثقالهم واثقـاالً مـع اثقـالهم ولیسـئلُنّ یـوم القیامـۀِ عماکـانوا        «
    2»یفترون
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ي فوق تصریح به حمل گناهـان و پـرس وجـو در قیامـت دارد و     در آیه
  برزخی قابل استفاده نیست.

ی االرض فانظروا کیـف بـدأ الخلـقَ ثـم اهللاُ ینشـئُ النشـأةَ       قل سیروا ف«
    1»االخرةَ إنّ اهللا علی کل شیئٍ قدیرٌ

  ي فوق صراحتا دو جهان ذکر شده است:  در آیه
  . عالم خلق (هستی و دنیا) 1
  . عالم آخرت.2

اي بـراي  برزخ، زمان سکوت میان ایـن دو جهـان اسـت، و جهـان زنـده     
  عموم نیست.

لقیامۀِ تکفُرُ بعضُکم ببعضٍ ویلعنُ بعضُکم بعضاً ومأویکم النّـار و  ثم یوم ا«
  2»ما لکم من نّاصرین

بینیم، انکار کردن برخی، برخی را و یـا لعنـت کـردن    همان گونه که می
هـا  برخی، برخی را، در قیامت صورت پذیرفته است که همـه چیـز بـراي آن   

این عمـل نیـز در آن جـا     آشکار شده است، اگر در برزخ شعوري بود حتماً
فهمد، بالفاصـله  پذیرفت، نه در قیامت،  چون بشر تا چیزي را میصورت می

دهد، بنابراین اگر در برزخ شعوري بود بشر به محـض  عکس العمل نشان می
شـد،  وارد شدن به برزخ، یعنی پس از مرگ، تمام حقایق برایش روشن مـی 

راي عذرخواهی، یـا طلـب عفـو    داد، و بپس بالفاصله عکس العمل نشان می
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نمودن، و یا دیگري را مـتهم نمـودن، و یـا توجیـه نمـودن اعمـال خـود، تـا         
  کرد. قیامت صبر نمی

»     وأتینـاه النبـوةَ والکتـاب تـهو جعلنا فی ذری ووهبنا له اسحقَ و یعقوب
  .  1»اجره فی الدنیا و إنه فی االخرةِ لَمنَ الصالحین

  ت، برزخی مستفاد نیست.مستفاد است دنیا و آخر
والی مدین اخاهم شعیبا فقالَ یا قومِ اعبـدوا اهللاَ وارجـوا الیومـاالخروال    «

                                                                                  2»تعثوا فی االرضِ مفسدین
اسـت.   )(عتصریح آیه به انتظار براي رسیدن قیامت از سوي پیامبر شـعیب 

  برزخی مستفاد نیست.
وما هذا الحیوةُ الدنیا الّا لهو و لعب و إنَّ الدار االخرةَ لهـی الحیـوان لـو    «

                                                                                                   3»کانوا یعلمون
  بل برداشت نیست.باز هم دنیا و آخرت مستفاد است و برزخی قا

    4»وأتبعناهم فی هذه الدنیا لعنۀً ویوم القیامۀِ هم منَ المقبوحین«
نماییم خداوند فرعونیان را در این دنیا با لعنـت  گونه که مشاهده میهمان

نماید، یعنی باز هم دو جهان مسـتفاد اسـت   و روز قیامت زشت رو عنوان می
  توان در آیه متصور شد.و برزخی را نمی
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أفَمن وعدناه وعداً حسناً فهو لقیه کَمن متعناه متاع الحیوة الـدنیا ثـم هـو    «
ویوم ینادیهم فیقولُ أینَ شرکاءي الذین کنـتم   61یوم القیامۀِ منَ المحضرین 

      1»62تزعمون 
  بــاز هــم در هــر دو آیــه دنیــا و آخــرت مســتفاد اســت و برزخــی دیــده  

  شود.نمی
الّا هو له الحمد فی االولی واالخـرة ولـه الحکـم و الیـه      و هو اهللاُ ال اله«

    2»ترجعون
  شود و از برزخ خبري نیست.دنیا و آخرت در آیه دیده می

اولئـک   4انّ الذین ال یومنون باالخرة زینا لهم اعمـالهم فهـم یعمهـون    «
   3»5الذین لهم سوءالعذاب و هم فی االخرة هم االخسرون 

ب در آخــرت و زیـان کــاري در آن زمــان،  مسـتفاد اســت صـریحاً عــذا  
  شود.برزخی دیده نمی

وقال الذین کفروا أءذا کنّا تراباً و أباونـا مـن قبـلُ ان هـذا الّـا اسـاطیرُ       «
   4»االولین
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بینیم زنده شدن در قیامت نیز در تـورات و انجیـل هـم    گونه که میهمان
تنهـا قیامـت را   وعده داده شده بوده، برزخ مورد سؤال و بیان نبـوده اسـت و   

  براي مردم عنوان نموده است.
    1»والذي أطمع اَن یغفر لی خطیئتی یوم الدین«

ــراهیم ي فــوق بخشــش در قیامــت مســتفاد اســت،  در آیــه (ع)از ســخن اب
  برزخی قابل برداشت نیست.

   2»وال تخزنی یوم یبعثون«
 قیامت مطرح گردیده و مهم جلوه داده شـده،  (ع)باز هم در سخن ابراهیم

  و برزخی در کار نیست.
   3»بل کذّبوا بالساعۀِ واعتدنا لمن کذّب بالساعۀِ سعیراً«

همانگونه که در نص آیه آمده است، قیامت موضوع واقع شـده اسـت و   
  مورد تکذیب واقع گردیده و برزخی مستفاد نیست.  

م ولو  ال فضلُ اهللاِ علیکم ورحمتُه فی الدنیا واالخرةِ لمسکم فی ما أفَضت«
                                                                                         4»فیه عذاب عظیم

در آیه باز هم دو جهان ذکر شده است، دنیا و آخرت، رحمت و عذاب 
  در این دو جهان ذکر شده است و برزخی مستفاد نیست.  
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فی الذین امنوا لهـم عـذاب الـیم فـی     انَّ الذینَ یحبونَ اَن تشیع الفاحشۀُ «
      1»الدنیا واالخرةِ واهللاُ یعلم وانتم ال تعلمون

  مستفاد است عذاب در دنیا و آخرت و برزخ مسکوت است.
ات لُعنوا فی الـدنیا واالخـرةِ   مؤمنانَّ الذینَ یرمون المحصنات الغافالت ال«

عظیم 2»ولهم عذاب  
  یا و آخرت، و نامی از برزخ نیست.باز هم مستفاد است لعنت در دن  

     3»یوم تشهد علیهم السنتُهم وایدیهم وارجلُهم بما کانوا یعملون«
ي این آیـه محـرز اسـت، زیـرا     ثبوت سؤال و جواب در آخرت به وسیله

ــده  ــوش ش ــال فرام ــادآوري    اعم ــا ی ــود م ــاي خ ــدن و اعض ــط ب ــا توس   ي م
اي دیگـر  مسألهنیت معاد، به شود، نه روح ما، این موضوع عالوه بر جسمامی

اشاره دارد، و آن این که اگر در برزخ سـؤال و جـواب بـود، حتمـاً اعضـاي      
  داد و دیگر نیـازي بـه قیامـت نبـود، پـس معلـوم       انسان به اذن الهی پاسخ می

شود که انسان باید زنده باشد، تا اعضـاي او در قیامـت شـهادت دهـد، و     می
ایـم، ایـن موضـوع انجـام     رفـتن، مـا مـرده   چون در عالم برزخ و پس از دنیـا  

  گیرد. نگرفته، و در قیامت انجام می
اال أنّ هللا ما فی السموات واالرض قد یعلم ما انتم علیه و یوم یرجعـونَ  «

     1»الیه فینبئهم بما عملوا واهللاُ بکلِّ شیئٍ علیم
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خبر دادن از اعمال، موکول به قیامت است و در این آیه همـین موضـوع   
  ستفاد است و برزخ مسکوت است.م

وقالَ المالُ من قومه الذین کفروا وکـذّبوا بلقـاء االخـرةِ وأترفنـاهم فـی      «
  2» الحیوةِ الدنیا الّا ...

بینیم تکذیب قیامت مسأله بوده است، نه برزخ، گویی همان گونه که می
ین اصالً سخنی از برزخ در میان نبوده است، زیرا آن چه در قرآن کریم در ا

موارد وارد شده است، راجع به قیامت و تکذیب آن و زنده شدن درآخرت 
ي بـرزخ آن  کنـیم مسـأله  و قیامت است، و برزخ مسکوت است، گمان نمـی 

قدر کم ارزش بوده باشد که راجع به آن هیچ سخنی در قرآن به میان نیایـد،  
جود مگر این که موضوعیت نداشته باشد، برزخ براي شهدا ذکر شده زیرا و

داشته، ولی براي عموم چون وجود ندارد، پس سخنی ازآن بـه میـان نیامـده    
باشـد، و ایـن از   است. بلکه مرگ براي عموم فنایی موقت تا روز قیامت مـی 

آیات قرآن به خوبی پیداسـت، اتفاقـاً نظـر آیـت اهللا مطهـري نیـز در کتـاب        
جوع بـه آن  معادشان، همین است و از آیات قرآن همین برداشت را دارند. ر

  کتاب شود.
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هیهـات   35أیعدکم إنّکم اذا متّم و کنتم ترابا و عظاما أنّکـم مخرجـون   «
إن هی الّا حیاتنا الـدنیا نمـوت و نحیـا و مـا نحـن       36هیهات لما توعدون 

    1»37 بمبعوثین
ي قیامت اسـت کـه مـورد    باز هم همان گونه که آیه تصریح دارد، مسأله

  بحث بوده است، نه برزخ.
قالوا أءذا متنا و کنّا تراباً و عظامـاً أءنّـا    81بل قالوا مثل ما قال االولون «

لقد وعدنا نحنُ وءاباونا هـذا مـن قبـلُ إن هـذا الّـا اسـاطیرُ         82لمبعوثون 
   2»83االولین 

باز مسائل قیامت مورد بحث است و برزخ مسـکوت اسـت، گویـا اصـالً     
ن بـاره گفتـه نشـده اال مسـائل     برزخ مورد سـؤال نبـوده، زیـرا چیـزي در ایـ     

  شهداي در راه خدا و فرعون.
  مسائل زیر قابل استفاده است:   103الی  98ي ون از آیهمؤمني در سوره

  » زنده شدن و حس و شعور و درك پیدا کردن«. رستاخیز: 1
  . شرط رستاخیز وقوع قیامت، زنده شدن و سالمت جسم است.2
گیـرد، و نتیجـه هرچـه    انجـام مـی   . وزن اعمال و بررسی آن در قیامـت 3

  گردد.باشد موجب فالحت یا عذاب می
اش وجـود جسـم   دهند که این الزمه. در قیامت اعضاء بدن شهادت می4

سالم است و زنده بودن، پس در عالم برزخ که براي عموم نه زندگی وجود 
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دارد، نه جسم سـالمی و نـه درك و شـعوري، پـس در بـرزخ رسـیدگی بـه        
  .اعمال نیست

       1»إنّی جزیتُهم الیوم َ بما صبروا أنّهم هم الفائزون«
ان به خاطر صبر ایشان، بـا تأکیـد بـر آن، در    مؤمنتصریح به دادن پاداش 

  قیامت است. برزخ مسکوت است.
     2»و إنّ الساعۀَ اتیۀٌ الریب فیها و أنّ اهللاَ یبعثُ من فی القبورِ«

ج شدن از گورهـا، زنـده شـدن،    مستفاد است، رستاخیز در قیامت و خار
خداوند تصریح دارد در قرآن به این که براي رسیدگی به اعمال حتمـاً شـما   

  ســازم، ایــن نــوع بیــان نشــان     کــنم و از گــور خــارج مــی   را زنــده مــی 
ي آن است که گور، آرامگاهی تاریک و آسایشگاهی فاقـد شـعور و   دهنده

آخــرت، بعــث و  درك و تأثیرپــذیري اســت، در هــر صــورت درِ ورود بــه
توان مرگ را جـزء آخـرت   رستاخیز است نه مرگ و رفتن از دنیا، پس نمی

  محسوب نمود. 
دهـد نـه در بـرزخ و دوران    پس همه چیـز در قیامـت و آخـرت رخ مـی    

  ایم.مرگ، که هنوز به قیامت نرسیده
ثانی عطفه لیضلَّ عن سبیلِ اهللا له فی الدنیا خزي و نذیقـه یـوم القیامـۀِ    «

    3»اب الحریقعذ

                                                
  111مومنون -  1
  7حج  -  2
  9حج -  3



 
 

.....  142  

ــذاب      ــت ع ــواري و در قیام ــا خ ــه در دنی ــن ک ــه ای ــریح دارد ب ــه تص   آی
چشـانیم،  هـا عـذاب مـی   چشانیم، و نگفته به محض این که بمیرنـد بـه آن  می

ــواري        ــاس خ ــا لب ــت و در دنی ــده اس ــت ش ــه قیام ــول ب ــذاب موک ــه ع   بلک
  پوشاند نه در برزخ.می

      1»خسرَ الدنیا واالخرة ذلک هو الخسران المبین«
  شود.آید زیان دو جهان، دنیا و آخرت، برزخ دیده نمیاز آیه بر می

وال یزال الذین کفروا فی مریۀٍ منه حتی تأتیهم السـاعۀُ بغتـۀً أو یـأتیهم    «
    2»عذاب یومٍ عقیمٍ

  قابل برداشت است:  
هـا در  شوند، زیرا فرمـوده اسـت آن  . مردگان زمان برزخ را متوجه نمی1

گیـرد، یعنـی هنگـامی کـه زنـده      ها را در بر میکه قیامت آنتردیدند تا این 
ها همچون خوابی است کـه چیـزي   بودند، در تردید بودند و مرگ براي آن

ها در همان باور شود و آنگذرد تا قیامت میها نمیفهمند و زمان به آننمی
ر انـد، اگـر د  رسند، و فرصت تغییر عقیده خود را نداشتهناگهان به قیامت می

شد و دیگر نیازي به ها آشکار میبرزخ شعوري داشتند، مسلماً حقایق به آن
اي ها حقیقت را دریابند، و این سازگار اسـت بـا آیـه   ظهور قیامت نبود تا آن

  باشد.خبري در زمان مرگ تا قیامت میکه در مورد بی
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    1»اهللاُ یحکم بینکم یوم القیامۀِ فیما کنتم تختلفون«
ــا ــان      داوري و حس ــن نش ــت، و ای ــت اس ــه قیام ــول ب ــاب، موک   ب و کت

دهد که در برزخ خبري از رسیدگی به اعمال نیست، و این ناقض برخـی  می
  از اعتقادات عوام است.

ونضع الموازین القسطَ الیوم القیامۀِ فال تُظلم نفس شیئاً وان کـانَ مثقـالَ   «
            2»حبۀٍ من خردلٍ آتینا بها و کفا بنا حاسبین

  شود.ي قبلی مستفاد است و برزخ برداشت نمیي آیههمان نتیجه
نحـنُ اعلـم بمـا یقولـون إذ یقـولُ       103 یتخافونَ بینهم إن لبثتم الّا عشراً«

     3»104امثلهم طریقۀً إن لبثتم الّا یوماً 
ي دنیـا در مقابـل آخـرت بـه     در این آیه وجود دنیا و آخـرت و مقایسـه  

ي یـک روز  نیا براي انسان در برابر آخـرت بـه انـدازه   تأیید الهی گویا عمر د
هـا در  بینـیم در سـخن انسـان   است و برزخ مثل ساعتی خوابیدن است، و مـی 

اي خواب دانند و در آیهي دنیا را یک روز میقیامت حتی عمر چندین ساله
شـعوري مطلـق در   دانند، که این حکایت از بـی برزخ را نیم روزي بیش نمی

  اس نکردن گذشت زمان دارد.برزخ، و احس
    4»ومن اعرض عن ذکري فأنَّ له معیشۀً ضنکا ونحشره یوم القیامۀِ اَعمی«
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ي آیات الهی بالفاصله پس از دنیـا نـام آخـرت و توصـیفات آن     در همه
آید و در هیچکدام، صحبت از برزخ نیست، در این آیـه نیـز دو جایگـاه    می

  مستفاد است:  
  شت دارد . دنیا که در آن معی1
  . قیامت که در آن حشر دارد 2

هـایی کـه مـرده، خـاك شـده، و پراکنـده       آوري انسانوحشر یعنی جمع
گویند وقتی که ما مردیم و ي کفار نیز همین است که میگشته، و اتفاقاً ادله

خاك شدیم و خاك ما هزاران جا پخش شد، چگونه جمع شده؟ و دوبـاره  
تـر از  این بر خدا آسان«دهد که: پاسخ می شویم؟ و خداوند بزرگانسان می

ي مـورد نظـر، بـه دنیـا و     پس آیـه » و یوم نحشرهم» «خلقت نخست شماست
  آخرت نظر دارد، و برزخی مستفاد نیست.

     1»والسالم علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم أبعثُ حیا«
سته و ، رستاخیز را زنده شدن دوباره دان(ع)ي فوق، حضرت عیسیدر آیه

داند و این یعنی در بـرزخ زنـدگی نیسـت و    شرط رستاخیز را زنده شدن می
مرگ یعنی فناي موقت تا شروع رستاخیز، که در رستاخیز زندگی دوباره به 

  شود.انسان داده می

                                                
  33مریم -  1



 .....  145  

أوال یذکُرُ االنسانُ أنّا  66ویقولُ االنسانُ أَإذا ما مت لسوف أُ خرج حیاً «
ـ     فَوربـک لَنَحشُـرنَّهم والشـیاطین ثـم      67ک شـیئاً  خلقناه مـن قبـلُ ولـم ی

      1»68لنُحضرنَّهم حولَ جهنّم جثیاً 
ي دیگر راجع به قیامت و زنده کردن مردگـان و اسـتدالل   این آیه  ادلّه 

الهی بر این موضوع و سوگند حق تعالی بـه حتمـی بـودن مـاجرا در قیامـت      
  است، برزخ مستفاد نیست.

ونسوقُالمجرمین الی جهـنّم ورداً   85المتقین الی الرّحمن وفداً یوم نحشُرُ«
86«2   

تکرار موکول شدن جزا و پاداش به قیامت و روز حشـر در آیـه مشـهود    
  است. برزخی قابل برداشت نیست.

قالَ قائلٌ منهم کم لبثتم قالوا لَبِثنا یوماً أو بعض یومٍ قالوا ربکم أعلم بمـا  «
و کذلک أعثرنا علیهم لیعلموا أنّ وعد اهللاِ حقٌ و إنَّ الساعۀَ ال «»  19لَبِثتُم ... 

   3»21ریب فیها ... 
ي کهـف، داسـتان اصـحاب کهـف     ي مبارکـه ها از سورهطبق همین آیه

ي بعـدي بیـان   مسـأله براي اثبات وجود قیامت است و شـکی در آن نیسـت،   
اند، و با ایـن  دانستند چند وقت خواب بودهاین است که اصحاب کهف نمی

ي یـک روز یـا   ها بـه انـدازه  که بیش از سیصد سال خوابیده بودند، براي آن
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حتی کمتر از یک روز بود، این موضـوع دلیـل بسـیار روشـنی برچگـونگی      
-شـعور و بـی  باشد، که انسان در آن مدت زمـانی، کـامالً بـی   عالم برزخ می

  ین متوجه گذر زمـان  درك است، نابود است، نیستی بر او احاطه دارد، بنابرا
  شــود، و بــه همــین دلیــل اســت کــه در قیامــت از مردگــان زنــده شــده  نمــی

گوینـد پاسـی از شـب و یـا     ها میاید؟ و آنپرسند چند وقت خواب بودهمی
ایـم، در صـورتیکه اگـر    یک شب و یا چند ساعتی از روز را در خواب بوده

داشـت یـا   اش را مـی انسان داراي روح با شعوري بود، که توان عذاب و پـاد 
داد، و یـا زمـان بسـیار    شعور گذر زمان را داشت، دیگر این گونه پاسخ نمی

گفت مـثالً میلیاردهـا سـال    کرد و میدنیا تا آخرت، یعنی برزخ را درك می
ام از سـوي  ام، گفتن این که چند ساعتی را خواب بودهاست که خواب بوده

درکی محض مردگان در و بیشعوري مردگان زنده شده، دلیل قطعی بر بی
  عالم برزخ است.  

و وضع الکتاب فتري المجرمین مشفقین مما فیه ویقولونَ یـا ویلتنـا مـا    «
لهذا الکتاب ال یغادر صغیرةً وال کبیرةً الّا احصیها و وجدوا ما عملوا حاضـراً  

   1»49وال یظلم ربک أَحداً 
بینـد، نـه در بـرزخ، و    مت میبه صراحت آیه، انسان اعمال خود را در قیا

  حساب و کتاب نیز به قیامت موکول است.  
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  ي دیگر:نمونه
و یوم نسیرُ الجبال و تري االرض بارزةً و حشـرناهم فَلَـم نغـادر مـنهم     «
    1»أَحداً
و ربک الغفور ذوالرحمۀِ لو یواخذهم بما کسبوا لعجل لهـم العـذاب بـل    «

    2»ه موئاللهم موعد لَن یجدوا من دون
اي روشـن  ي کهف تمام مشکالت را به گونـه ي مبارکهاین آیه از سوره

خواسـت بـراي   نماید، خداوند صـاحب رحمـت اسـت و اگـر مـی     و حل می
کرد، ولـی بـراي همـه مهلتـی     کارهاي زشت، مردم را عذاب کند شتاب می

مـت  کند، زیـرا در قیا داده، و آن مهلت را به صراحت، روز قیامت اعالم می
  است که پناهگاهی نیست، طبق صریح آیات دیگر.

پس عذاب و حساب، همه به قیامت موکول است و در عـالم بـرزخ جـز    
سکوت و تاریکی و فناي موقت تا قیامت چیزي نیست، خوابی اسـت بـدون   

حسـی تـام از همـه    خواب دیدن، بیهوشی است در فنا و نیستی و آسایش، بی
  چیز.
»اولئکالذینَ کفروا بایات    لهـم یـوم م فال نقیمفحبطت اعمالُه هم و لقائهرب

    3»القیامۀِ وزناً
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کنـد کـه در قیامـت    اعمال کـافران هـیچ اسـت و پروردگـار تأکیـد مـی      
  ارزشی براي آنان قائل نیست، برزخ مستفاد نیست. 

    1»وأنّ الذینَ الیومنون باالخرةِ أعتدنا لهم عذاباً الیماً«
و عـدم ایمـان بـه آن، جهـنّم در پـی دارد،       ایمان به آخـرت بـارز اسـت،   

  ي برزخ سخنی در میان نیست.درباره
»     القیامـۀِ کتابـاً یلقـاه یـوم و نُخرِج له فی عنقه طائره و کُلَّ انسانٍ الزمناه

    2ً»منشورا
تصریح موکول بودن رسـیدگی بـه اعمـال و گشـودن کتـاب اعمـال بـه        

  قیامت، نه برزخ.
جعلنا بینک وبین الـذین الیومنـونَ بـاالخرةِ حجابـاً     وإذا قرأت القرآنَ «

    3»مستوراً
  مستفاد است اهمیت آخرت و ایمان به آن. 

  اي دیگر:نمونه
قـل کونـوا    49و قالول أإذا کنّا عظاماً ورفاتاً أإنّا لمبعوثون خلقاً جدیداً «

  4»50حجارةً أو حدیداً 
  تأکید بر قیامت و زنده شدن.
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   1»ون بحمده وتظّنونَ إن لبثتم الّا قلیالًیوم یدعوکم فتستجیب«
کننـد جـز   که زنـده شـدگان در قیامـت، گمـان مـی     «فرماید: صراحتاً می

-خبري، خواب عمیق نیستی، بـا واژه و این یعنی بی» انداندکی در گور نبوده

یعنی درنگ، توقف، خواب، فرموده اگر حسابی و پرسشی و اگـر  » لبثتم«ي 
  رفـــت، مطمئنـــاً یـــک لم بـــرزخ  برعمـــوم مـــیعــذابی و پاداشـــی در عـــا 

گفتند کمی درنگ کردیم، ي عذاب نیز زیاد بود و مردم هیچگاه نمیلحظه
پرسیدند عـذاب آخـرت بـراي    کردند و شاید میحتماً ازعذاب برزخ یاد می

  چه؟ مگر ما در برزخ عذاب نشدیم، اما چنین چیزي نیست.
کتابـه بیمینـه فاولئـک یقـرءونَ      یوم ندعوا کلَّ أناسٍ بإمامهم فمن أُوتی«

ومن کانَ فی هذه أعمی فهو فی األخرةِ أعمی و  71کتابهم وال یظلمون فتیال 
   2»72أضلُّ سبیال 

ي آن در آخـرت اسـت و ذکـر    آن چه صراحت دارد دادن اعمال و نامه
  دو جایگاه، دنیا و آخرت، برزخ مستفاد نیست.

» ـن یالمهتد وماهللاُ فهو ن یهدوم        مـن دونـه ضـلل فلَـن تجـد لهـم اولیـاء
ونحشرهم یوم القیامۀِ علی وجوههم عمیاً وبکماً وصماً مأویهم جهـنّم وکلّمـا   

ذلک جزاءوهم بأنّهم کفـروا بایاتنـا وقـالوا أإذا کنّـا      97خبت زدناهم سعیراً 
     3»98عظاماً ورفاتاً إنّا لمبعوثون خلقاً جدیداً 
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جزاي آنـان کـه بـه آیـات الهـی      «اید که: فرمدر این آیات پروردگار می
ورزند و ورزیدند و نسبت به قیامت و زنده شدن نیـز کـافر بودنـد و    کفر می

بینـیم کـه عـذاب را موکـول     هستند، عذاب جهنم را در پیش دارند، پس می
به قیامت نموده و مثالً نفرموده کافران عذاب برزخ و قیامت دارنـد، تنهـا در   

  خروي اشاره دارد.ي آیات به عذاب اهمه
الهکــم الــه واحــد فالــذین الیومنــون بــاالخرةِ قلــوبهم منکــرةٌ و هــم  «

   1»مستکبرون
  آیه تأکید بر ایمان به آخرت دارد نه برزخ.

لیحملوا أوزارهم کاملۀً یوم القیامۀِ و من أوزار الذین یضلونهم بغیر علـمٍ  «
                                                                                             2»أال ساء ما یزرون

  باز هم بار گناه و جزاي آن موکول به قیامت است.
   3» ثم یوم القیامۀِ یخزیهم ...«

درآیه، رسوایی کفار نیـز بـه روز قیامـت موکـول اسـت نـه بـرزخ، اگـر         
  شوند. بایست در همان برزخ رسوابرزخی با حساب و کتاب بود، پس می
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»  ن سـوءلم ما کُنّا نعملُ مالذین تتوفاهم المالئکۀُ ظالمی انفسهم فالقوا الس
فـادخلوا ابـواب جهـنّم خالـدینَ فیهـا       28بلی انّ اهللا علیم بما کنتم تعملون 

   1»29فَلَبئس مثوي المتکبرین 
میرنـد در ایـن آیـه فرمـوده وارد     کافران و کسانی که ظالم هسـتند و مـی  

  توان آن را عذاب برزخی دانست، زیرا فرموده که: وید، اما نمیجهنم ش
  دانـیم داخـل در جهـنم در قیامـت صـورت      . داخل جهنم شوید، و مـی 1

  گیرد و این در آیات بسیاري ذکر گردیده است.می
دانیم کـه جـاودانگی در آخـرت    . فرموده در آن جاودان هستید، و می2

به موازات دنیاسـت، و بـا آغـاز قیامـت،     است، نه در برزخ، زیرا برزخ زمانی 
  شود.زمان برزخ تمام می

. حساب و کتاب طبق صریح بسیاري از آیات، کـه در ایـن نوشـته هـم     3
گیرد و تا کسی را حسـاب و کتـاب نکننـد،    آمده است، در قیامت انجام می

  شـود، پـس   هـا جـاري نمـی   کننـد و عـذاب بـه آن   وارد جهنم یا بهشت نمـی 
نه آیه را بررسی نمـود کـه منظـور الهـی ورود بـه جهـنم در       توان این گومی

  دارد.قیامت بوده است و جاودان بودن، این مسأله را به خوبی اذعان می
دانـد، ایـن مسـأله بـه طـور قطـع       اما با توجه به علم الهی که عاقبت را می

  دانـد، پـس گفتـه بـه     هـا را مـی  عنوان شده، یعنی چـون خداونـد عاقبـت آن   
شود وارد جهنم شوید، گو اینکه به محض مرگ وارد جهـنم  می ها گفتهآن
  شوند.می
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تواند این گونـه بیـان شـود کـه، پروردگـار بـا قـدرت        وجه دیگر نیز می
خویش آنان را مستقیماً به جهنم وارد نماید، کـه از آیـات دیگـر ایـن گونـه      

  آید.برنمی
نـوع  وجه سوم این که، ایـن افـراد هـم مثـل شـهداي در راه خـدا، یـک        

ها مستقیم بـه جهـنم اخـروي وارد    زندگی داشته باشند، با این تفاوت که این
  شوند. (اهللاُ اعلم)  

وقیلَ للذینَ اتقوا ماذا انزل ربکُم قالوا خیرٌ للذین احسنوا فی هذه الـدنیا  «
     1»حسنۀٌ ولدار االخرة خیرٌ ولنعم دارالمتقین

  نیست. باز دنیا و آخرت مستفاد است و برزخی هویدا
الذین تتوفهم المالئکۀُ طیبینَ یقولون سالم علیکم ادخلوا الجنۀَ بما کنـتم  «

    2»تعملون
تصریح آیه به دخول طیبین به بهشـت اسـت، همانگونـه کـه گفتـه شـد،       

پذیرد، هماننـد داخـل شـدن بـه     داخل به بهشت شدن در آخرت صورت می
بـین کـه شـامل شـهدا و     جهنم، اما این دو دسته افراد یعنی کافران ظالم و طی

شوند، همان گونه که گفته شـد طبـق صـریح چنـد آیـه از قـرآن       مقربین می
کریم، اینان داراي یک نوع زندگی هستند که براي عموم مردم قابـل درك  
نیست، و در این زنده بودنشان، ظالمان کافر عذاب جهنمی دارند و طیبـین و  

را همـان بهشـت اخـروي یـا     توان آن مقربیین، بهشت و لذت بهشتی، اما نمی
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جهنم اخروي دانست، شاید بتوان اینگونه برداشت کرد کـه لـذت بهشـتی و    
  شود، و چـون بـرزخ آنـان متصـل بـه قیامـت       عذاب جهنمی به آنان داده می

شـوند، پـس از آغـاز مـرگ     شود و در قیامت نیز وارد بهشت و جهنم میمی
از  29ي نست،و راز آیـه توان بهشت و جهنم آنان را خلودي و جاودان دامی

فـادخلوا ابـواب   «ي نحل نیز شاید همین باشـد، کـه خداونـد فرمـوده:     سوره
  » جهنّم خالدین فیها فلبئس مثوي المتکبرین

و أقسموا باهللا جهرَ ایمانهم ال یبعثُ اهللاُ من یموت  بلی وعداً علیـه حقـاً   «
     1»ولکنَّ أکثرَ الناسِ ال یعلمون

ث،  زنده شدن از گور اسـت در قیامـت، و بـرزخ    مبحث مهم و مورد بح
  مسکوت است.

    2» یثبت اهللاُ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوةِ الدنیا و فی االخرةِ ...«
  باز هم تصریح به زندگی دنیا و آخرت است، برزخی مستفاد نیست.

    3»ین یوم یقوم الحسابمؤمنربنّا اغفر لی و لوالدي و لل«
  روز حساب در قیامت دارد نه برزخ.تصریح به 

»   خرهم لیـومٍ تشـخصا یعملُ الظالمونَ إنّما یوءوال تحسبنَّ اهللاَ غافالً عم
االبصار 4»فیه   
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  تصریح به تأخیر حساب تا قیامت دارد، نه برزخ.
»      اولئـک قولهم أإذا کنّا تراباً أإنّـا لفـی خلـقٍ جدیـد و إن تعجب فعجب

    1» الذینَ کفروا  ...
دهد که صحبتی راجـع بـه روح و تـأثیر آن در بـرزخ     این سخن نشان می

رفـت و اگـر   هیچگاه پیش نیامده است، اگر نه راجع به برزخ بسیار سخن می
شـد (بـا آن مســائل   بـرزخ از سـوي رسـول اکـرم و قـرآن کـریم اثبـات مـی        

اعتقادي عوام) قیامت خود به خود اثبات شده بـود و دیگـر سـوالی اینگونـه     
  شد.به قیامت نمی راجع

آیا پیامبر در رابطه با روح و تأثیرپذیري آن در عالم بـرزخ سـخن گفتـه    
  است؟

شود، یعنـی  ي بیان آیات راجع به قیامت، این موضوع اثبات نمیاز نحوه
  توان این برداشت را نمود.از خالل آیات نمی

رزقناهم سرّاً  والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلوةَ و انفقوا مما«
   2»و عالنیۀً و یدرءونَ بالحسنۀِ السیئۀ اولئک لهم عقبی الدار

  تصریح آیه به نتایج و فرایند اعمال خیر، در قیامت است نه در برزخ.
   3»الذین امنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مأب«

  باز تصریح آیه به آخرتی عالی است نه برزخ.
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الدنیا و لعذاب االخرةِ أشقُّ و ما لهـم مـنَ اهللاِ مـن    لهم عذاب فی الحیوةِ «
    1»واقٍ

  باز هم مستفاد است عذاب دنیا و آخرت، و برزخ مسکوت است.
    2»... إنّی ترکت قومٍ ال یومنون باهللاِ و هم باالخرةِ هم کافرون«

  ایمان به آخرت بسیار مورد تأکید است و برزخ مسکوت است.
ثون من بعد الموت لیقولنَّ الذین کفروا إن هـذا الّـا   ولئن قلت إنّکم مبعو«

   3»سحرٌ مبین
تصـریح بــه بعــث در قیامـت دارد و زنــده شــدن در قیامـت و بــاز بــرزخ    

  مسکوت است.
   4» اولئک الذین لیس لهم فی االخرةِ الّا النّار ...«

دنیـا طلبــان را  نصــیب در آخــرت جــز آتــش نیســت، و قــرآن هیچگــاه   
  مرگ نصیبی جز آتش ندارند، تصریح به آخرت دارد.نفرموده پس از 

    5»ال جرَم أنّهم فی االخرةِ هم االخسرون«
  ان در (آخرت) دارد، نه در برزخ.مؤمنتأکید بر زیان کافران و غیر
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أن ال تعبـدوا اال اهللاَ   25ولقد ارسلنا نوحاً الی قومه إنّی لکم نذیرٌ مبـینٌ  «
   1»26 لیمٍإنّی أخاف علیکم عذاب یومٍ ا

  نیز و ترس او از عذاب روز قیامت است، نه برزخ. (ع)سخن نوح پیامبر
وأ تبعوا فی هذه الدنیا لعنۀً و یوم القیامۀِ ألّا أنّ عادا کفروا ربهم اال بعـداً  «

قومِ هود 2»لعاد    
  تأکید بر لعنت قوم عاد در دنیا و آخرت است و برزخی در کار نیست.

» یوم هقوم الورود المورود یقدم وأتبعـوا   98القیامۀِ فأوردهم النّار وبئس
   3»99فی هذه لعنۀً و یوم القیامۀِ بئس الرِّفد المرفود 

تصریح به لعنت گریبانگیر فرعون و پیروانش در دنیا و آخـرت اسـت و   
  برزخی منتج نیست.

» یعیده یبدأُ الخلقَ ثم کُم جمیعاً وعداهللا حقاً انّهلیجـزي الـذینَ   الیه مرجع
 من حمیمٍ وعذاب ءامنوا و عملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب

   4»الیم بما کانوا یکفرون
هـا  دلیل باز گرداندن مردگان و جهان حاضر به آخرت و زنده کردن آن

  تواند باشد؟  چه می
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شود که زنده کردن، پس از مـردن اسـت؟ و   آیا این مفهوم برداشت نمی
عنی عدم زندگی و هستی و شعور و درك؟ پس بین دنیـا و آخـرت،   مردن ی

عدم هستی براي انسان است، عدم شـعور و درك، وگرنـه اگـر روح سـواي     
جسم موجود بود و تأثیرپذیر بود، خوب دیگر همان روح، معذب یـا متلـذذ   

شد، و نیازي به زنده کردن جسم نبود و این براي کافران نیـز پـذیراتر بـه    می
  ها نبود.رسید و نیازي به اثبات قیامت براي آننظر می

قل ما یکونُ لی ان أبدله من تلقاي نفسی ان أَتبـع الّـا یـوحی الـی إنّـی      «
    1»أخاف إن عصیت ربی عذاب یومٍ عظیمٍ

خداوند به پیامبر و از زبـان پیـامبر، تـرس از قیامـت و عـذاب آن روز را      
  کند، و برزخ مستفاد نیست.بیان می

و یوم یحشُرُهم کأن لم یلبثوا الّا ساعۀً مـن النهـار یتعـارفونَ بیـنهم قـد      «
    2»خسر الذین کذّبوا بلقاء اهللا و ما کانوا مهتدین

رسـد، اگـر توقـف در    توقف در دنیا و گور بسیار ناچیز و کم به نظر مـی 
رسـاند و یـا کوتـاهی آن را، و اگـر در گـور      ارزشی آن را مـی دنیا باشد، بی

ي رسـاند و نشـان دهنـده   شعوري و تأثیرناپـذیري را مـی  حسی و بیبی باشد،
  فناي موقت تا قیامت است.
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ثم قیل للذین ظلمـوا ذوقواعـذاب الخلـد هـل تُجـزونَ الّـا بمـا کنـتم         «
    1»تکسبون

این آیه نیز چشیدن عذاب را در قیامـت ذکـر نمـوده اسـت و صـحتی از      
  برزخ و عذاب برزخ ننموده است.

الذین امنوا و کـانوا   62اولیاء اهللا ال خوف علیهم و ال هم یحزنون  اَال انَّ«
لهم البشري فی الحیوة الدنیا و فی االخـرةِ التبـدیل لکلمـات اهللا     63یتّقون 

   2»64ذلک الفوز العظیم 
ان متقـی در دنیـا و آخـرت    مؤمنـ تصریح آیه، بشارت براي اولیاء خدا و 

  ان متقی. مؤمني اولیاء خدا و است و برزخی مستفاد نیست، حتی برا
    3» ... من أمن باهللا والیوم االخر و ...«

ایمان به خدا و ایمان به قیامت اصل و اساس ایمان اسـت و متقـی بـودن،    
  شرطی براي ایمان به برزخ قابل برداشت نیست.

قاتلوا الذین ال یومنون باهللا و ال بالیوم االخر و ال یحرمون مـا حـرّم اهللاُ   «
  باز ایمان به آخرت لحاظ شده و برزخی مستفاد نیست. 4» ولُه ...و رس
    5» یوم یحمی علیها فی النّار جهنّم ...«
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ي مذکور باز عذاب موکـول بـه قیامـت اسـت و برزخـی مسـتفاد       در آیه
  نیست.

... أَرضیتم بالحیوةِ الدنیا منَ االخرةِ فما متاع الحیوةِ الدنیا فی االخرةِ الّا «
    1»قلیلٌ

باز هم دو حیات را قرآن قائل اسـت، دنیـا و آخـرت و برزخـی مسـتفاد      
  نیست.

   2» ال یستئذنُک الذین یومنونَ باهللا والیوم االخرِ ...«
  تأکید بر ایمان به خدا و قیامت است، نه برزخ.

الم یعلموا أنّه من یحادد اهللاِ و رسولَه فإنَّ له نار جهنّم خالداً فیهـا ذلـک   «
تصریحاً عذاب جهـنم کـه مخصـوص آخـرت اسـت بـراي        3»ي العظیمالخز

  دشمنان الهی ذکر گردیده است و برزخ مستفاد نیست.
وعد اهللاُ المنافقینَ والمنافقـات والکفـار نـار جهـنَّم خالـدین فیهـا هـی        «

مقیم نَهم اهللاُ و لهم عذابم و لَعه4»حسب    
ن و کفـار دارد و برزخـی   صراحتاً تصریح به عـذاب قیامـت بـراي منافقـا    

  قابل برداشت نیست. 
    1»...  اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا واالخرةِ و اولئک هم الخاسرون«
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مستفاد است تباهی اعمـال در دنیـا و آخـرت، و برزخـی قابـل برداشـت       
  نیست. 

... وإن یتولّوا یعذبهم اهللاُ عذاباً الیماً فی الدنیا و االخـرة و مـا لهـم فـی     «
    2»ضِ من ولی و ال نصیرٍاالر

  آیه، باز هم اشاره به دنیا و آخرت دارد، و برزخ مستفاد نیست.
  اي دیگر همچون آیات قبلی:  نمونه

     3»ذلکم فذوقوه وأنَّ للکافرین عذاب النّارِ«
  باز تصریح به عذاب جهنم براي کافران دارد، اما در قیامت، نه در برزخ.

    4»هنّم یحشرون... والذین کفروا الی ج«
رونـد، پـس معلـوم    یعنی در قیامت چون زنده شوند، به سوي جهـنم مـی  

ــوده  ــیش از آن در عــذاب نب ــودهاســت کــه پ ــیانــد، مــرده ب ــد، ب   حــس وان
  درك.بی 

»االخرةَ واهللاُ عزیزٌ حکیم الدنیا واهللاُ یرید 5»... تریدونَ عرض    
  رزخ دستامد نیست.باز هم دو جهانِ دنیا و آخرت مستفاد است، و ب
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    1» واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۀً و فی االخرةِ إنّا هدنا الیک ...«
  باز تصریح به دنیا و آخرت دارد. 

    2»قل إنّی أخاف إن عصیت ربی عذاب یومٍ عظیمٍ«
  آیه تصریح به ترس از عذاب قیامت دارد، نه برزخ.

کوا أینَ شـرکاءکم الـذینَ کنـتم    ویوم نحشُرهم جمیعاً ثم نقولُ للذینَ أشر«
    3»تزعمون

ــی  ــه کــه مشــاهده م ــه  همانگون ــه مشــرکان گفت ــت ب ــاییم در روز قیام   نم
هاي شما کو و کجا هستند؟  با این بیـان اگـر در بـرزخ خبـري     شود، الههمی

  بود؟ چه نیازي به صبر تا قیامت، همـان هنگـام مـرگ متوجـه ایـن موضـوع       
  شد، و دیگر به بیان آن در قیامت نیازي نبود.ها گفته میشدند و به آنمی

قد خسرَ الذین کذّبوا بلقاء اهللا حتی إذا جـاءتهم السـاعۀُ بغتـۀً قـالوا یـا      «
حسرتنا علی ما فرَّطَنا فیها و هم یحملونَ اوزارهم علی ظهورهم اال ساء مـا  

   4»یزرون
  از آیه چند مورد قابل استفاده است:  

  رسد.می . قیامت یکباره از راه1
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، تازه متوجه وجود قیامت و حقیقت بودن سـخن  . کافران به لقاي الهی2
  ي بیان آیه قابل استفاده است.شوند، و این در نحوهپیامبران می

. اگر در عالم برزخ شعوري براي مردگان بود و این کـافرانِ بـه دیـدار    3
، ایـن  بایسـت بـا رسـیدن قیامـت    کردند، نمـی الهی، عذاب الهی را درك می

انـد، و ایـن خـود دلیـل     همه تعجب کنند و تازه بفهمند که چرا اشتباه نموده
  شعوري مردگان و فناي آنان در عالم برزخ است.بی

وما الحیوةِ الدنیا الّا لعب و لهو وللـداراالخرةُ خیـرٌ للـذینَ یتّقـونَ افـال      «
    1»تعقلون

  .مستفاد است دنیا و آخرت، و برزخی قابل برداشت نیست
.. ولو تري إذَالظالمون فی غمرات المـوت والمالئکـۀُ باسـطوا ایـدیهم     «.

أخرجوا انفسکم الیوم تجزونَ عذاب الهونِ بما کنتم تقولونَ علی اهللاِ غیرَالحقِ 
   2»وکنتم عن آیاته تستکبرون

عذابی که در این آیه ذکرکرده اسـت طبـق تفسـیر عالمـه طباطبـایی در      
رد نظر، عذاب هنگام جان دادن و مـردن اسـت، حـین    ي موالمیزان ذیل آیه

ي چیزهایی کـه بـراي فـرد، زیبـایی داشـته و      مردن، عذاب دل کندن از همه
براي او دلبستگی آورده، این عذاب حین مردن است و عذاب برزخ نیسـت،  

  شود.از آیه این برداشت و فهمیده می
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چیـزي از بـدن و   را نباید به خـارج شـدن   » أخرجوا أنفُسکم«البته عبارت 
اي از مـردن و تمـام شـدن    جسم تعبیر نمود، بلکـه ایـن یـک عبـارت کنایـه     

  زندگی در انسان است، نه در آمدن فیزیکی چیزي از بدن به نام جان.
باشـد کـه   می» والمالئکۀُ باسطوا ایدیهم«مطلب بعدي در این آیه، عبارت 

الئکـه بـراي مـا قابـل     این عبارت نیز قابل بیان است به این که، اوالً ماهیـت م 
  دانـیم کـه مجـاز    درك نیسـت، دوم اینکـه وجـود دسـت بـراي مالئکـه مـی       

باشـد و نزدیکتـرین مفهـوم آن، عبـارت از قـدرت اسـت، و سـوم اینکـه         می
ي مالئکه که خـود ناشـناخته هسـتند، بـا پروردگـار، بـراي مـا مفهـوم         رابطه

بگیرند، بهتـرین   نیست، پس اینکه مالئکه دستانشان بازاست تا جان آدمی را
مفهومش میراندن ماست، نه این که چیزي را از ما بیرون بکشند، شـاید ایـن   

  کننــد، زنــدگی را در مــا متوقــف اســت کــه حرکــت را در مــا متوقــف مــی
ي هایی که دیگر توان زنـدگی و ادامـه  کنند، و این با فرسوده بودن سلولمی

محضـر خداسـت، حتـی    حرکت را ندارند متناسب است، همچنین دنیا تماماً 
ي ما هم محضر خداست، قرار نیسـت چیـزي از مـا    تک تک سلولهاي مرده

ها با هم متفاوت است؟ و یـا  در برود و بیرون شود، مگر براي خداوند مکان
منـد اسـت؟   اگر به فرض جانی مجرد از ماده را بپذیریم، مگر این جان مکان

گر جان مجرد هم داشـته  کند؟ حتی اهاي متفاوت برایش فرق میو یا مکان
باشیم، در جسم ما نبوده که خارج شود، زیرا که مجرد، محدود به حد مـاده  

  شود.نمی
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»      راءلنـاکم ولَ مـرةٍ وتَـرَکتُم مـا خوولقد جئتمونا فُرادي کما خلَقنـاکم أو
  وا لقد تقطّـعکم الذین زعمتم أنّهم فیکم شرکاءظهورکم وما نري معکم شفعاء

    1»عنکم ما کنتم تزعمون بینکم وضلَّ
  آید:ي باال دستامدهاي زیر، به چشم میاز آیه

  . این که هر انسـان تنهـا خلـق شـده اسـت و سـپس هنگـام مـرگ تنهـا          1
  میرد.می

. کیفیت بازگشت انسان به خدا مـبهم اسـت، یعنـی بـاالخره مـا از ایـن       2
و بـه   حالت زنده بودن و وابسته به علل مادي و اسـباب خلقـی، خـارج شـده    

ــه خداســت،   شــکلی دیگــر در مــی ــامش بازگشــت ب ــیم کــه اصــطالحاً ن   آی
گـردد، امـا آیـا مگـر     گوییم جسم به اصل خود که  خاك اسـت، بـازمی  می

  ي الهی نیسـت کـه مـا آن را جـداي از خـدا فـرض       ي سلطهخاك در حیطه
کنیم که به خدا و عـالم  کنیم؟ سپس براي انسان روحی موهوم فرض میمی

گـردد و روح  گردد، و به نظر ما جسـم بـه اصـل خـویش بـاز مـی      یامر باز م
دانیم. و یا خـدا  مفروض به اصل الهی خود، یعنی عمالً خاك را از خدا نمی

دانیم، در صورتیکه خـدا، خـود و قـدرتش را بـا خـاك      را از خاك جدا می
ي خـدا نیسـت. نیـز ممکـن     نشان داده است. پس خاك هم جـداي از سـلطه  

پیش آید که عالم امر الهی را مکـانی جـداي از عـالم خلـق     است این تصور 
  بـــدانیم، یعنــــی همچنــــان کــــه عــــالم خلــــق را ایــــن هســــتی مــــادي  

دانیم، عالم امر را نیز جداي از ایـن هسـتی بـدانیم و مـثالً مکـانی بـرایش       می
                                                

  94انعام -  1
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  تصــور نمــاییم، و ایــن از تصــور دو چیــز بــودن عــالم امــر و خلــق حاصــل   
این عوالم، ممکن است دو مکانی بـودن آن دو  شود، یعنی دو چیز بودن می

را در ذهن ما نقش بندد، در حالی که عالم امر و خلق دو مفهـوم اسـت، کـه    
عالم خلق براي ما معلوم شده است ولی عـالم امـر از فهـم مـا خـارج اسـت،       

مند نیست و هر چه هست هسـتی اسـت و  عـالم    تردید عالم امر مکانولی بی
ارج از وجود و هستی باشد زیرا مفهومی به نام خـارج از  امر نیز قطعاً نباید خ

هستی وجود ندارد، تصور خارج از هستی غیـر ممکـن اسـت، عـدم متصـور      
  نیست.
گـردیم، امـا   . به زعم ما کیفیت تغییرنموده، و ما به سوي خـدا بـاز مـی   3

آید، این اسـت کـه   چگونه و با چه کیفیتی؟ آن چه که از قرآن کریم بر می
رویم و ذرات مـا پراکنـده   هاي حبوبات در خاك مییم و مثل دانهمیرما می

ي شده و سپس با امکان یافتن شرایط، که همان ظهور قیامت است، بـه اراده 
هاي گندم زیر خـاك، حشـر و   ي ما همچون دانهالهی، همین ذرات پراکنده

آوریم. این برداشـت از  رستاخیز یافته و از خاك مثل روز نخست، سر بر می
قرآن است و قرآن کریم به روحی که از بدن جدا شود و دوبـاره در قیامـت   

به » تتوفاکم«ي به بدن باز گردد، اعتقادي ندارد و تنها این برداشت ما از واژه
  ایـم بـه ایـن کـه جسـم بـه خـاك بـاز         وجود آمـده اسـت، کـه معتقـد شـده     

ندانسـته  رود، گو این که جسم را از خـدا  گردد، و روح به سوي خدا میمی
ایم، که البته فساد این باور در همـین جـا معلـوم    و تنها روح را از خدا دانسته

  است.                                                                  
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ها، این بوده که انسـان روحـی جـداي از    اعتقاد گذشتگان و برداشت آن
ما تشـبیهی کـه پروردگـار    گردد، اجسم دارد که هنگام مرگ به خدا باز می

ــن را     ــزي جــز ای ــت آورده، چی ــده شــدن در قیام ــراي زن ــرآن کــریم ب   در ق
  ایم.فرماید، که ما در طول این نوشته، آن را بیان نمودهمی

یا معشر الجنِّ واالنس ألم یأتکم رسـلٌ مـنکم یقصـون علـیکم آیـاتی      «
    1» وینذرونکم لقاء یومکم هذا...
ران نسبت به دیدار قیامت و روز جزا و حسـاب  مستفاد است هشدار پیامب
بایست هشدار نسبت بـه پـس از   رسد، اگر نه میو کتاب، برزخی به نظر نمی
  مرگ و عالم برزخ نیز باشد.

    2»... والذین الیومنون باالخرةِ وهم بربهم یعدلون«
  از آیه دستامد است ایمان به آخرت، نه برزخ.

    3»ط عملَه وهو فی االخرةِ منَ الخاسرین... ومن یکفر باالیمان فقد حب«
  آیه، تأکید بر خسران در قیامت دارد و برزخ مسکوت است.

إنّما جزاء الذین یحاربون اهللاَ ورسـولَه ویسـعون فـی االرضِ فسـاداً أَن     «
یقتلوا أَو یصلِّبوا أو تُقطّع ...  ذلک لهم خزي فـی الـدنیا و لهـم فـی االخـرةِ      

عظیم 4»عذاب    
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بینیم عذاب أُخروي و خـواري در دنیـا از آیـه    باز هم همین گونه که می
  شود و برزخی گویا نشده است.برداشت می

إنّ الذین کفروا ... لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۀِ ما تقبـلَ مـنهم ولهـم    «
الیم 1»عذاب    

  ي قبلی، عذاب آخرت مستفاد است نه برزخ.شبیه به آیه
    2»لدنیا خزي ولهم فی االخرةِ عذاب عظیم... لهم فی ا«

باز هم عذاب آخرت و خواري در دنیا دستامد اسـت و برزخـی بـه نظـر     
  آید.نمی
والذین ینفقون اموالهم رئاءالناس وال یومنون باهللا وال بالیوم االخرِ ومـن  «

    3. »یکن ..
شـده  باز هم تأکید بر ایمان به خدا و قیامت است و برزخ هیچگاه ذکـر ن 

  است.
    4» فالیقاتل فی سبیل اهللا الذین یشرون الحیوةَ الدنیا باالخرةِ ...«

  باز هم دو جهان ذکر شده است، دنیا و آخرت، برزخی دستامد نیست.
    5»... قل متاع الدنیا قلیلٌ واالخرةُ خیرٌ لمن اتّقی وال تُظلمونَ فتیال«
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  ي قبل است با همان برداشت.همچون آیه
م هوالء جادلتم عنهم فی الحیوةِ الدنیا فمن یجـادلُ اهللاَ عـنهم یـوم    ها انت«

    1»القیامۀِ ام من یکونُ علیهم وکیل
  باز دنیا و آخرت ذکر شده است و برزخ دستامد نیست.

»    والکتاب الذي نـزَّلَ علـی رسـوله نوا باهللا و رسولهنوا امها الذینَ امیا ای
ومن یکفُر باهللاِ ومالئکته وکتبـه ورسـله والیـومِ    والکتاب الذي أنزَلَ من قبلُ 
   2»االخرِ فقد ضلَّ ضالالً بعیداً

دهـد کـه اصـول و    دستور به ایمان داشتن به چند چیز در آیـه نشـان مـی   
بینیم آخرت، اصـلی  ي هدایت است، و همان گونه که میها الزمهوجود این

هـا  ي هـدایت ي همـه شـته الینفک و جدا ناشدنی از ایمان به خداست و سرر
ذکر آخرت در تمام قرآن کریم برجسته است، در صـورتی کـه از بـرزخ و    

  مسائل آن که عوام به آن معتقد هستند، خبري نیست. 
    3»... فاهللاُ یحکم بینکم یوم القیامۀِ ولن ...«

داوري وحکم ورفع شبهات به روزقیامت موکول است و در عالم بـرزخ  
  توصیفی یافت نشد.

   4» ون باهللا والیوم االخر ...مؤمن. وال..«
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بینیم آنچه مورد نظر پروردگار است، ایمان به آخرت همان گونه که می
  است و برزخی دستامد نیست.

    1»ربنا إنّک جامع الناس لیومٍ الریب فیه إنّ اهللا ال یخلف المیعاد«
  فرماید:  آیه می

تواند در این ل دو مفهوم میها در روز قیامت است. حاحشر و نشر انسان
  آیه ذکر شده باشد: 

  ي مردم است.. خداوند جامع ذرات خاك شده و پراکنده شده1
هـاي بـه وجـود آمـده و مـرده از      ي انسـان ي همه. خداوند جمع کننده2

ابتداي خلقت تا انتهاست، که اولی هم در دومی تنیده شـده اسـت و هـر دو    
  قابل اطالق است.  
روز بزرگ بارها در قرآن کریم ذکر شده اسـت، و بـرزخ   به هرحال این 

  ذکر نشده است.
    2»اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا واالخرةِ وما لهم من ناصرین«

این آیه نیز همچون آیات دیگر است و تنها در آن، دنیا و آخـرت ذکـر   
  شده است، نه برزخ. 

   3»... وجیهاً فی الدنیا واالخرةِ و من المقربین«
  ي قبلی و همان موضوع است.همچون آیه
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  و همچنین:  
فاما الذین کفروا فأُعذبهم عذاباً شدیداً فی الدنیا واالخرةِ و مـا لهـم مـن    «

   1»ناصرین
إنَّ الذین یشترون بعهد اهللا وایمانهم ثمناً قلیالً اولئک ال خَالقَ لهـم فـی   «

لقیامـۀِ وال یـزکیهم ولهـم عـذاب     االخرةِ وال یکَلِّمهم اهللاُ وال ینظرُ الیهم یوم ا
2»الیم    

ي الهـی و توجـه خداونـد بـه روز قیامـت موکـول       وجود رحمت و بهره
  است، و برزخی ذکر نگردیده است.

ومن یبتغ غیـرَ االسـالم دینـاً فلـن یقبـل منـه وهـو فـی االخـرةِ مـنَ           «
    3»الخاسرین

زخـی ذکـر   ذکرخسران را پروردگار عالم براي آخرت بیـان نمـوده و بر  
  نگردیده است.  

وما کان لنفسٍ أن تموت إلّا بإذنِ اهللا کتاباً مـوجالً ومـن یـرد ثوابالـدنیا     «
    4»نوته منها و من یرد ثواب االخرةِ نوته منها وسنجزي الشاکرین

اي ذکـر  ي دنیا و آخرت ذکر شده است و براي بـرزخ بهـره  باز هم بهره
  نگردیده است.
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  145آل عمران  -  4
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»المحسنینفأتاهم اهللاُ ثواب 1»الدنیا و حسنَ ثواب االخرةِ واهللاُ یحب    
ي برزخـی ذکـر نشـده    ي دنیا وآخرت ذکـر گردیـده و بهـره   بازهم بهره

  است.
وما کان لنبیٍ أن یغلَّ ومن یغلُل یأت بما غلَّ یوم القیامۀِ ثـم تـوفی کـلُّ    «

    2»نفسٍ ما کسبت وهم ال یظلمون
مت، حتی براي پیامبران ذکر شده اسـت  رسیدگی به اعمال و امور در قیا

  و برزخ مستفاد نیست.
وال یحزنک الذین یسارعون فی الکفر إنّهم لَن یضرّوا اهللاُ شیأً یریداهللاُ ألّا «

عظیم 3»یجعل لهم حظّآً فی االخرةِ ولهم عذاب    
باز هم حظّ و عذاب به آخرت موکول شده است و توصیفی براي برزخ 

  نیست.
ائقۀُ الموت وأنّما تُوفونَ أُجورکم یوم القیامۀِ فَمن زحزِح عـن  کلُّ نفسٍ ذ«

    4»النّار وأدخلَ الجنّۀَ فقد فاز وماالحیوةِ الدنیا إلّا متاع الغُرور
این آیه به صراحت ادعاي این نوشته، مبنی بـر عـدم حسـاب و کتـاب و     

تمـام سـندهایی   نماید، هر چند لذت و الم  در برزخ براي عموم را اثبات می
  که در این نوشته ارائه شد دلیلی بر ادعاي این نوشته است.

                                                
  148آل عمران -  1
  161آل عمران -  2
  176آل عمران -  3
  185آل عمران -  4
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  هـا داده  میرنـد و سـپس در قیامـت پـاداش    همـه مـی  «در آیه فرموده کـه:  
و سپس در قیامت پاداش شـما داده  «، دقت فرمایید، با تأکید فرموده»شودمی
روحِ  ، یعنی سخنی از برزخ نیـاورده اسـت، زیـرا هیچگـاه سـخن از     »شودمی

خارج از بدن و جسم نیاورده، که این روح داراي شـعور باشـد و تأثیرپـذیر    
باشد، که بتوان او را عذاب کرد یا لذت بخشید، اتفاقاً از آیات الهـی کـه در   

آید که انسان، تمام وجودش یک جاي خود توضیح داده شد اینگونه بر می
داشـته باشـد،    چیز است، آن هست که هست، نه این که روحی جدا از جسم

  ي روح کنترل شود.و جسمش جدا باشد، و مثالً این جسم به وسیله
والذین یومنون بما أُنزِلَ الیـک و مـا أُنـزلَ مـن قبلـک وبـاالخرةِ هـم        «

    1»یوقنون
ایمان به آخرت از اصول ایمانی متقین اسـت، کـه بـه مـوازات ایمـان بـه       

هیچگاه ایمان به بـرزخ ذکـر   قرآن و پیامبران پیشین و وحی پیشین است، اما 
  نگردیده است و سخنی راجع به آن نیامده است.

کیف تکفرونَ باهللاِ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحیـیکم ثـم الیـه    «
    2»تُرجعون

  توان نمود: هایی میازآیه برداشت
نیستی انسان را خداوند قبل از حیات بـه لفـظ مـرده بـودن آورده اسـت،      

هیچگدام از ما دوران قبل از تولدمان را به یاد نداریم، زیـرا، اگـر هـم    مسلماً 
                                                

  4بقره - 1
  28بقره -  2
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ایم، و نسـبت بـه   ایم، اما به این هیات انسانی نبودهبه قول برخی، موجود بوده
ایم کـه مسـئول   دوران قبل از تولد نیز هیچگونه مسئولیتی نداریم، زیرا نبوده

زنـده کـرد، یعنـی حیـات     مـا را  » فأَحیـاکم «فرماید: باشیم، سپس خداوند می
بخشید و به دنیا آورد، و ما به این هیأتی که هستیم برخود شـناخت داریـم و   

پـس ایـن مـرگ را بـا     » ثم یمیتکم«فرماید مسئول اعمال خود هستیم، بعد می
دوران قبل از تولد یکی دانسته است، یعنی آن که به دنیا نیامده، مرده است، 

باشـد،  مرده است، یعنی داراي یک ویژگی میو آن که از دنیا رفته، آن هم 
توان از این لفظ مشترك بـراي هـر   هر دو دوران یک ویژگی دارد، پس می

دو دوران قبل از تولد و  بعد از مرگ استفاده نمود و خداوند استفاده نموده 
هـاي هـر دو   توان از مرگ این گونه نتیجه گرفت که ویژگـی است، پس می

هستند، یعنی همچنان که از دوران قبل از تولـد چیـزي   دوران، واقعاً مثل هم 
ایـم، در دوران  بـه یـاد نـداریم و داراي شـعور و درك و تأثیرپـذیري نبـوده      

مرگ نیز تا شروع قیامت و إحیاي دوباره، همانگونه خواهیم بـود، و ایـن از   
  خالل اکثرآیات الهی قابل برداشت است.  

، دقـت شـود، پـس از    »الیـه تُرجعـون   ثم یحییکم ثم«فرماید: در ادامه می
شـود، نـه پـس از    إحیاء است که انسان بـه سـوي خداونـد بـاز گردانـده مـی      

تر است و توصیه شده به عام» إنّا هللاِ و إنّا الیه راجعون«ي مرگ، هر چند آیه
هنگام مرگ گفته شود، اما این از این بابت است که مرگ، تـداوم حرکـت   

  د از این مرحله نیز بگذرد.به سوي خداست و انسان بای
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ي پس از زندگی، شبیه به قبـل از زنـدگی گفتـه    درهرحال، مردن وإِماته
  شـــده و آورده شـــده، پـــس همچنـــان کـــه مـــا در دوران پـــیش از تولـــد  

ــی ــوده   ب ــه نم ــض را تجرب ــعوري مح ــان    ش ــز هم ــرگ نی ــم، در دوران م   ای
  ز گردد.تاثیري را تجربه خواهیم کرد، تا رستاخیز آغاشعوري و بیبی

... من یفعل ذلک منکم إلّا خزي فی الحیوةِ الدنیا و یوم القیامـۀِ یـردون   «
    1»الی أشد العذاب وما اهللاُ بغافلٍ عما تعملون

باز خواري در دنیا و عذاب در آخرت ذکر گردیـده و از بـرزخ خبـري    
  نیست. 

    2»ن...  فاهللاُ یحکم بینهم یوم القیامۀِ فیما کانوا فیه یختلفو«
  باز هم زمان داوري به روز قیامت موکول شده است، نه برزخ.

»عظیم و لهم فی االخرةِ عذاب 3»...  لهم فی الدنیا خزي    
باز هم خواري در دنیا و عـذاب آخـرت مسـتفاد اسـت، و برزخـی قابـل       

  مشاهده نیست.  
»لقد اصطفیناهو نفسه هفن سإلّا م عن ملۀِ ابراهیم فی الـدنیا و   ومن یرغب

    4»إنّه فی االخرةِ لَمنَ الصالحین

                                                
  85بقره -  1
  113بقره -  2
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دنیـا و آخـرت ذکـر گردیـده، و از      (ع)در این آیه نیز حتـی بـراي پیـامبر   
  زندگی در برزخ براي پیامبرهم چیزي ذکرنشده است.  

    1»وال تقولوا لمن یقتُلُ فی سبیل اهللاِ اموات بل أحیاء و لکن ال تشعرون«
یم در این آیه (که قـبال بارهـا از ایـن آیـه سـخن بـه       بینهمان گونه که می

  میان آمد) براي شـهداي الهـی یـک نـوع زنـدگی قائـل اسـت کـه مـا ازآن          
خبریم، اما به هرحـال زنـده بـودن را بـراي آنـان قائـل اسـت، ولـی بـراي          بی

  فرمایــد، و دیگــران را مــرده و فنــا شــده تــا قیامــت دیگــران مردگــی را مــی
  داند.می

ها فقط اشـاره بـه دنیـا و    دهیم که در آنر را تنها آدرس میچند آیه دیگ
آخرت رفته است و بدین ترتیب تمام قرآن در این باره مـورد بررسـی قـرار    

  گرفت.
  ).220) (217) (212) (201) (200) (177بقره: («

ي بقـره، مـرگ صـد    ) از سـوره 259ي (در داستان عزیز و عزیـر در آیـه  
توانـد گـواه   ی از یـک روز را خوابیـده، مـی   ي او و گمـان او کـه بخشـ   ساله

احساسی و تأثیرناپـذیري انسـان مـرده تـا روز     شعوري و بیخوبی باشد بر بی
  قیامت.  
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.....  176  

  
  

  
  

  دستامد:  
  هاي زیر گرد هم آورد:توان در سخندستامد این جستار را می

رسد به طور اَخَص بر این مسأله با دقت تمام در آیات الهـی  . به نظر می1
ي ي روح و بـرزخ  از چشـمه  یسته نشده و در طـی تـاریخ انسـان، مسـأله    نگر

وحی مورد مداقه قـرار نگرفتـه، و نظـرات بزرگـان بیشـتر مبتنـی بـر نظـرات         
پیشینیان بوده و گه گاه بدون انتقاد و یا دقت و تحقیق، نظـرات پیشـینیان بـه    

 هـاي نـه  آیندگان منتقل شده و همین موضوع سبب بزرگ شدن برخی نگاه
هـاي شخصـی از آیـات و یـا     شده، و یا برداشت مسألهچندان صحیح به این 

روایات، درهم تنیده و به آیندگان منتقـل و سـبب بـه وجـود آمـدن برخـی       
  هاي ناصحیح در این زمینه شده.اندیشه
ایم، زیرا هیچگونه نشانی مبنی معنی نموده» ابر توان حیات«. روح را به 2

  ات قرآن کریم وجود ندارد.بر شعورمند بودن روح در آی
توان برداشت نمود که ایـن  هاي به عمل آمده، این گونه می. از بررسی3

با جسم آدمی در هم تنیده است و یکی است، و با فرسـوده  » ابر توان حیات«
توانـد بـه بـودن و    شدن جسم، این توان نیز به طـور جداگانـه و مسـتقل نمـی    

گرو بودن جسم است، لذا جسمانی زیستن خویش ادامه بدهد، و بودنش در 
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بودن قیامت از این ناحیـه اسـت، و دلیـل زنـده شـدن مردگـان در قیامـت و        
» ابـر تـوان حیـات   «باشد، یـا ایـن کـه ایـن     ها نیز همین مسأله میرستاخیز آن

  بـــدون ســــالمت و زنــــده بـــودن جســــم نمــــودي نـــدارد، اگــــر نــــه    
ات این موضوع کـامالً  توانست به تنهایی معذب یا متلذذ گردد، که از آیمی

  بارز است.  
. عذاب و پاداش مخصوص قیامت است و عموم مردم در برزخ کـامالً  4

  شعور محض هستند، تا رستاخیز الهی در رسد.فانی و بی
. شهداي در راه خدا و کسانی چون فرعـون و شـاید چنگیـز و هیتلـر و     5

ردار هسـتند  امثالهم، از یک نوع زندگی که براي ما قابل درك نیست، برخو
هـا، از  تا پـیش از فـرا رسـیدن قیامـت و رسـتاخیز و رسـیدگی بـه اعمـال آن        

  هاي الهی بهره ببرند و یا معذب شوند.رحمات و عذاب
از انسـان جـدا ناشـدنی    » ابـر تـوان حیـات   «. روح، یا به تعبیراین تحقیق 6

است، و قابل داخل شدن و یا خارج شـدن از جسـم نیسـت، و اصـالً چیـزي      
زجسم نیست، همیشه همراه جسم اسـت، بـا جسـم متولـد شـده و بـا       جداي ا

  میرد و با جسم رستاخیز دارد.جسم می
. علم به بسیاري از مجهوالت ما در این زمینه پاسخ داده و درآینده نیـز  7

  هاي بیشتري را روشن خواهد کرد.قطعاً تاریکی
در هسـتی  ي خواب و رویاي صادقه به مغز بشرو الهامات ربـانی  مسأله. 8

مربوط است، نه به روح، و این موضوع خواب را، علـم تـا حـدودي روشـن     
  کرده است، که البته راه زیادي هنوز باقی است.
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ي روح در گذشــته بــه ایــن دلیــل بــزرگ شــده کــه مغــز بشــر  . مســأله9
نمـوده  ، و علم پزشکی دوران کودکی خـود را طـی مـی   ناشناخته بوده است

ه بین جسم فیزیکی خود و مسائل معنوي صـادر  توانستاست و چون بشر نمی
اي منطقی بیابد، بنابراین به روحـی جـداي از جسـم    شده از این جسم، رابطه

معتقد شده است، البته هنوز هم جاي تحقیق و روشن شدن مـاجرا تـا بیـرون    
  آمدن خورشید حقیقت به جاست.

خ، ي عدم برزخ براي عموم، و سه شکل متفاوت مرگ و بـرز . مسأله10
همسو با باور این تحقیـق، در نظـر عالمـه طباطبـایی در تفسـیر المیـزان و بـه        

و نظرآیۀاهللا مرتضی مطهري آمده اسـت کـه   » معاد«تر در کتاب شکل عمیق
توانند بـراي آشـنایی بـا نظـرآن بزرگـواران و دانشـمندان بـه        خوانندگان می

  هاي فوق مراجعه نمایند.  کتاب
  والسالم

 محمود گودرزي

  م شهریور هزاروسیصدونود دو هجري شمسیاسی
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