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  چکیده
بیشتر مسلمانان اسـت. برخـی از    ۀپذیرفته شداعتقاد به وجود عالم برزخ یکی از اصول 

اند، همچنـین  بقره به آن پرداخته ۀسور 154 ۀغافر و آی ۀسور 11 ۀآیات قرآن مانند؛ آی
اند، با این وجود، برخی هدی (ع) نیر در احادیث خویش به این امر مهم اشاره کردهۀائم

ندگان شـبه قـاره، یکـی از    بسـ اند. قـرآن از فرق مسلمانان در این امر شبهه ایجاد کرده
ـ        . 1«عقلـی   ۀفرقی است که جود برزخ را انکار کـرده اسـت. قرآنیـان شـبه قـاره بـا ادل

 و نقلی »در داخل قبور عدم آثار عذاب در جسد. 2؛ نامشخص بودن ماهیت نفس انسان
، با روش تفسیری نامتداول از جمله؛ »بقره ۀسور 154 ۀآی و غافر ۀسور 46و  11آیات؛ «

رو، تحقیـق  از ایـن . اندپرداخته اثبات عدم وجود برزخ گرایی، بهایی، تأویل و علمگررأی
االمکـان  انتقادی، حتـی  -رو بر آن شده، آراء قرآنیان شبه قاره را با روش توصیفیپیش

  مورد ارزیابی قرار دهد.
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  مقدمه. 1
از ارکان اساسی ادیان الهی، دعوت به پذیرش عوالم فراسوی ماده و عوالم غیبی از جملـه  

در دیـن اسـالم، عـالم بـرزخ، اصـلی، پذیرفتـه شـده اسـت و اکثـر          برزخ و قیامت است. 
ـ همچـون؛  [برزخ در برخـی از آیـات قـرآن     ۀمسلمانان به آن باور دارند. واژ ؛ 20 :رحمنال

، به صراحت بیان شده و در برخی از آیات بـه طریـق غیـر    ]100: منونؤالم؛ 53 :فرقانال
 :فرقـان ال؛ 46و  11 :؛ غـافر 170-169 :عمـران ؛ آل154ه: بقر[المستقیم اشاره شده است 

معصومین (ع) نیز به این امر خطیر در بیانات خویش ۀ. همچنین ائم]63 :نحلال؛ 21-26
. با ایـن همـه   ]142، ص1ج، 29 ؛275، ص4ج، 66؛ 185، ص1، ج46[اند اشاراتی داشته

 :نکــ  ؛ نخست: وهابیـت [ اندرا انکار کردهو آن برخی فرق مسلمانان به برزخ اعتقاد ندارند
  هند.   ۀسوم: قرآنیان شبه قار ]؛478، ص69[دوم: یمانیه  ؛]109، 106، 17، صص34

تشت به عـالم  ین زریدر بین ادیان دیگر اعتقاد به وجود عالم برزخ متفاوت است: در آ
برزخ در پسامرگ باور وجود دارد و از آن به جهان متوسط تعبیر شده است که میان دنیا 

]. در دین مسیحیت 76-75صص ،20؛ 474و 5صص ،22: نکـ و روز رستاخیز قرار دارد [
برزخ کمتـر سـخن بـه میـان آمـده و       ۀمعاد اعتقاد وجود دارد، ولی در بار ۀئلبه اصل مس

ولی در . های آنان مانند ارتدوکس و پروتستان مخالف این امر هستندهحتی برخی از فرق
مطالبی بیـان   ،های محققین در دیدگاه مسیحیان، از اعتقاد به وجود برزخبرخی از نظریه

آمده است: پیش برزخ یعنی مکانی در پایین کـوه بـرزخ، کـه     در کمدی الهی شده، مثالً
دن هستند، این ارواح منوط بـه سسـتی معنـوی،    پروران معنوی ناگریز به انتظار کشیتن

، 31باید مدتی در آن مکان منتظر بمانند تا سرانجام به کیفـر گناهـان خـویش برسـند [    
ین یـ از تحریف در متون دینی ایـن آ  )،عدم اعتقاد برزخ(این امور  ۀ]. و هم948و  9صص
اعتقـاد بـه    ۀر بـار ت گرفته است. در آئین یهود به دلیل تحریف زیاد در متون آنان، دئنش

  معاد و برزخ دو فرقه هستند:
 ].84ص، 38صدوقیان [ ۀای که به معاد و برزخ اعتقادی ندارند به مانند فرقفرقه. 1
]. بنـا بـر   370، ص65ای که به معاد اعتقاد دارند ولی به بـرزخ بـاور ندارنـد [   فرقه. 2

عتقاد دارند و در این ین زرتشت و دین اسالم به صراحت به وجود برزخ ایآنچه گذشت، آ
، ولی در آیین مسیح و یهود، به دلیل تحریف کتب مقـدس از  زمینه باوری مشترک دارند

 عالم برزخ به ندرت سخن به میان آمده است.
، عـرش خداونـد، سـنت پیـامبر (ص)    هنـد،   ۀدر بین فرق مسلمانان، قرآنیان شبه قار



  469   )یپور راجیج آراء تیمحور باهند ( ۀقار شبه انیقرآن دگاهیبرزخ از د انکار یو نقل یعقل ۀنقد ادل

-445، صـص 40؛ 267،273، 110، 32، 25، صـص 16[انـد  شفاعت و برزخ را انکار کرده
  اند.عقلی و نقلی منکر شده ۀآنان وجود برزخ را با ادل ]., 77p 8-49؛ 447

بـرزخ از دیـدگاه    انکارعقلی و نقلی  ۀادل نقد،رو به تحلیل و در پژوهش پیشبنابراین 
، که در صدد پاسخ پرداخته خواهد شد ، با محوریت آراء جیراج پوریاهل قرآن شبه قاره

  ت ذیل خواهد بود:به سؤاال
 روش تفسیر اهل قرآن شبه قاره چگونه است؟. 1
 در اثبات عدم وجود برزخ چیست؟ ،بسندگان شبه قارهعقلی قرآن ۀادل. 2
 نقلی اهل قرآن در اثبات عدم وجود برزخ چگونه است؟ ۀادل .3
 شود؟چگونه تحلیل و نقد می آراء قرآنیان .4

  
  تحقیق ۀ. پیشین1. 1

. 1هـا عبارتنـد از:   ترین آنون موضوع عالم برزخ نگاشته شده است که مهممقاالتی پیرام
تکامـل  . «2 ؛]177-165صصـ  ،45» [حیات برزخی ۀهای مختلف تفسیری در باردیدگاه«

برزخ از دیـدگاه قـرآن، عتـرت و دیگـر     . «3؛ ]26-9صص، 13» [برزخ از منظر عقل و نقل
عـالم   ۀینکـه مطالـب مفیـدی در زمینـ    رغم ا]. آثار پیشین به104-77صص، 56» [ادیان

حاضر پیشگام در ایـن امـر    ۀاند، و مقالولی به موضوع حاضر نپرداخته ،اندبرزخ ارائه کرده
  خواهد بود.

شـود و  هـا پرداختـه مـی   شناسی برخی واژهاکنون، نخست به بررسی لغوی و اصطالح
تحلیـل و نقـد  آراء   بسندگان شبه قاره و در پایان بـه  شناسی تفسیر قرآنسپس به روش

  آنان خواهیم پرداخت.
  

  یبررسی لغو. 2
ه «گویند، اصـلش   یبرزخ: حد و مرز و مانع میان دو چیز را برزخ م ـرَزَ کـه معـرب    بـوده  »بَ

زیرا مابین دنیا و آخرت قرار گرفتـه   ،زخ قرار داردرمرده در ب و ].118، ص33[است   شده
که بیان شـود بـین دو    ]. زمانی429، ص2ج ،50؛ 8، ص3ج ،9؛ 338، ص4ج، 59است [
یعنی زمین وسیعی میان آن دو قرار دارد، با توجه به توسعه در معنـای   ،برزخ است ءشی

برای هر چیزی که فاصله و حائل شود، به کار می رود، چه زمـین باشـد و    ،لغت این واژه
  ].33، ص1ج ،7یا غیر آن [
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  اصطالح شناسی. 3
میـان دنیـا و    ۀمعنـی فاصـل   ان، بـه و متکلمـ  انمفسر برزخ در اصطالح ۀبرزخ: واژ.  1. 3

  ].74، ص15ج، 47؛ 394ص، 52آخرت به کار برده شده است [
ای از مسلمانان هستند که بر خالف جمهور مسلمانان، به اصالت قرآن: فرقهاهل. 2. 3

و کافی بودن قرآن کریم به عنوان تنها مصدر تشریع احکام اسالمی باور دارند و حجیـت  
  ]. 92ص، 14؛ 447ص، 40را انکار می کنند [ حدیث
  

  هند ۀقار شبه در یبسندگقرآن انیجر بر ینگاه. 4
 نیـ ا آغـازگر  هنـد،  ۀقـار  شـبه  در احمـدخان  .افتی رشد ریاخ ۀسد دو در یبسندگقرآن
 انیـ قرآن ب،یـ ترت به ستم،یب قرن در یتسریامر و یچکرالو یو از بعد و بود میعظ انیجر

 سیتأسـ  را »مسـلمه  امت« نام به هند ستریامر و »انیقرآن جماعت« امن به پاکستان الهور
 و کـرد  ثبـت  یچکرالـو  را هـا  نوشـته  نینخست انیجر نیا در]. 39-38صص، 77[ کردند
 و رمضــان محمــد شــانیا شــاگردان ســپس. کــرد انیــب یو زیــن را انیــقرآن نــام یحتــ
 »القرآن و الذکر اهل« انجمن توانست رمضان و دادند ادامه را انیقرآن تیفعال ،یپور راجیج
 از شیخـو  تیـ فعال ۀادامـ  در زیـ ن یپـور  راجیـ ج و کنـد  سیتأسـ  را القـرآن بـالغ  مجله و
 سیتأسـ  بـا  یپور راجیج شاگردان از زیپرو احمد غالم و شد القرآنبالغ ۀمجل سندگانینو

ـ  یآرامـ  بـه  انیـ جر نیا که رساند اوج به پاکستان در را تفکر نیا »اسالم طلوع« ۀمجل  هب
 .]55و47صص، 16؛ 43، ص 77[ افتی راه یبشر جوامع به و شد مبدل ریفراگ ینهضت
  

  روش تفسیر قرآنیان شبه قاره. 5
گـرفتن از آیـات قـرآن نیـز بـرزخ را انکـار       به دلیل آنکه این فرقه با روش نقلی و با بهـره 

فسـیر  اند، بنابراین آگاهی از روش تفسیری آنان ضروری به نظر مـی رسـد. اصـول ت    کرده
  اهل قرآن، می تواند چند وجه باشد:

 ،40: نکــ  [ انـد کردهقرآن را با خود قرآن تفسیر  ،خویش آراءگرایی: بر اساس رأی. 1
 ].253ص

دست از ظواهر قرآن برداشـته و   ،گراییگرایی: در برخی موارد بر اساس عقلتأویل. 2
 ].35، ص1ج، 11 :نکـ اند [نص کالم هللا را تفسیر کرده

: نکــ  گذشـتگان [  النزول و تفاسیرمعصومین (ع)، اسبابۀعدم توجه به روایات ائم. 3
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 ].8-7، ص3ج ،26؛ 198-190صص ،25 ؛134، 129-128 ،117-114صص، 18
گرایی: برخی از قرآن بسندگان، مبانی اسالمی و قرآن را با علم جدید سـازگار  علم. 4
، 70: نکـ تجربی محال است ناسازگار باشد [و براین قائل بودند که اسالم با علوم  اندکرده
 ]. اهل قرآن شبه قاره با توجه به35، ص1ج، 11؛ 218-217صص ،43؛ 223-221صص
 ۀ(که شرح آن خواهـد آمـد) و نتیجـ    پرداختهبه تفسیر آیات برزخی اصول فوق از  برخی

  اند.  مطلوب خود را بسط داده
  
  هند ۀه اهل قرآن شبه قاربرزخ از دیدگا انکارعقلی و نقلی  ۀنقد ادل. 6

 ،انـد، در ایـن مجـال   قرآنیان شبه قاره با دالیل عقلی و نقلی وجـود بـرزخ را انکـار کـرده    
  پردازیم.میعقلی و سپس دالیل نقلی ایشان را بیان کرده و به تحلیل آن  ۀنخست ادل

  
 عقلی عدم وجود برزخ  ۀادل . 1. 6

اند کـه بـه ترتیـب    انکار کردهوجود برزخ را  ،قرآن شبه قاره از نظر عقلی به دو دلیل اهل
   ذیل است:

  
  نامشخص بودن ماهیت نفس انسان . 1. 1. 6

 ،انـد زمانی که ماهیت نفس انسان و قوایی کـه در آن نهـاده شـده   کنند: قرآنیان بیان می
برای ما قابل اثبات نیست، بنابراین کیفیت عذاب و حشر اجساد هم برای مـا درون قبـور   

، 19؛ 511 و479صـص  ،40: نکـ ها خارج از ذهن بشری است [این ۀ، و هممجهول است
  ].449-448، ص1ج
  
  عدم آثار عذاب در جسد. 2. 1. 6

بر این باورند که با مـرگ، روح از جسـم جـدا     ،برخی از قرآنیان شبه قاره و ی،جیراج پور
ه در به جسم منجمدی تبدیل می شـود کـ   ،می شود و زمانی که جسد از روح فارغ شود

آن نه حیات و نه ادراکی وجود ندارد، بنابراین عذاب جسد محال است، به همـین دلیـل   
اگر نبش قبر انجام دهیم، خواهیم دید که جسم بدون هیچ گونه عـذاب و عقـوبتی بـاقی    

  ].334ص ،16؛ 190ص، 25[ توان درون قبر زندگی متصور شدمانده است و نمی
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  عدم وجود برزخ عقلی ۀتحلیل و بررسی ادل. 3. 1. 6
که این نکـات بـه ترتیـب     پردازیممیدر پاسخ به قرآنیان شبه قاره در امر مذکور به چند نکته 

  قرآن خواهد بود.به عنوان مقدماتی جهت مؤید اثبات برزخ از دید عقل و نقد آراء اهل
انـد.  را ناشناخته و مجهـول خوانـده  » نفس«بسندگان شبه قاره در آراء خود الف) قرآن

، 9؛ 818، ص33غالباً به معنای ذات و حقیقت شیء اسـتعمال شـده اسـت [   » نفس« ۀواژ
کند: اصل معنای نفس بیان می ۀانبیاء در بار ۀ، سور35 ۀ]. عالمه در ذیل آی233، ص6ج

، 14، ج47الیـه نفـس اسـت [   الشیء یعنی خود شیء است که همـان مضـاف  نفس، نفس
گیرد، بنابراین جعل نفس بـه عنـوان   در بر می]. نفس عالوه بر جسم، روح را نیز 285ص

مرادف با روح صرفاً یک مصطلح فلسفی است و روح، یکـی از مصـادیق نفـس بـه شـمار      
 ]. 285، ص14، ج47؛ 197، ص12، ج71رود [ می

 ۀکند. مؤیـد ایـن سـخن آیـ    انسان نخست با روح خویش در عالم برزخ ظهور پیدا می
هُال«فرماید: زمر است که می ۀسور 42 وَف لَّ سَ ییَتَ نفُ أَ ـا  حِینَ الْ هَ تِ وْ ـمْ  یالَّتـ  وَ مَ ـتْ  لَ  یفـ  تَمُ

هَا را کـه در   یستاند، و [نیز] روح یباز م یخدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمام ؛مَنَامِ
موع نفس که مراد از نفس در این آیه همان روح است و مج».  ] خوابش نمرده است [موقع

شـود و کـار تـدبیر بـدن     نیست، چرا که روح فقط قبض میشود  بدن و روح را شامل می
]، و سپس بـه روح،  269، ص17، ج47؛ 30، ص37: نکـ دنیوی را دیگر انجام نمی دهد [

شود و روایتـی از امـام صـادق (ع)    بدن مثالی که متناسب با نظام برزخی است افزوده می
های هایی شبیه بدنن، در بدنارواح مؤمنا«این امر را تأیید می کند، از ایشان بیان شده: 

 ]. 268، 6، ج66» [دنیوی آنان است
در بـرزخ حاضـر    شیخـو  یمثـال  بـدن  وامر که انسان با روح  نیا رشیاز پذ پس) ب

بدون وجود بـرزخ   یکه، روح انسان رفتیپذ دیبااصل وجود برزخ،  رفتنیپذ یبرا شود، یم
از هر نظر بـا عـالم    که گریبه عالم د یانتقال از عالم رایز ،وارد عالم محشر شود تواند ینم

 ،وجـود داشـته باشـد    یانیـ م ۀقابل تحمل است کـه مرحلـ   یدر صورت ،اول متفاوت است
دوم در  مرحلـه  یهـا  یژگـ یاز و یا و پاره نخست ۀمرحل یهایژگیاز و یکه برخ یا مرحله

دانشـمندان، بـه اصـل طفـره      یبرخـ  ریدر تعـاب  نـد یفرآ نیا ۀمجموعکه  ،آن جمع باشد
  ]. 265و  263، صص 27معروف است [

ج) برای تأکید اثبات وجود برزخ، برخی از شواهد نشان از ارتباط بـین مردگـان و دنیـا را    
دهد که آنان در جایی باید قرار گرفته باشند تا این ارتباط حاصل شـود کـه غیـر از بـرزخ     می
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  ذیل وجود دارد. چنین مکانی وجود ندارد و در برخی آیات و روایات، مصادیقی به نحو
هـا، بـه دلیـل نحـر ناقـه      صحبت حضرت صالح با قوم خـویش بعـد از هالکـت آن   . 1

  ].79-78[االعراف: 
]، کـه ایـن   93-91خطاب قرار گرفتن قوم هالک توسط حضرت شعیب [االعـراف:  . 2

  قصه شبیه بیان حضرت صالح با قوم خویش است.
]. این تکلـم در شـب معـراج    45تکلم حضرت محمد (ص) با دیگر انبیاء [الزخرف: . 3

] و این امر پر واضح است که انبیاء سلف در 86، ص13، ج15؛ 48، ص37رخ داده است [
  اند که حضرت رسول (ص) با آنان به دستور خداوند ارتباط برقرار کرده است.برزخ بوده

 کار سالم دادن بر اموات، که این سالم پاسخی در بر دارد، زیرا خداوند و اولیاء هللا. 4
]، سـالم  130، 120، 79دهند. مانند سالم خداونـد بـر انبیـاء [الصـافات:     عبث انجام نمی

]؛ سالم امام علـی (ع)  121، ص3، ج4پیامبر (ص) بر سر قبر مصعب بن عمیر و یارانش [
  ].197-196، صص32بر قبرستان مدینه و دریافت پاسخ از آنان [

ش برزخ از نظر عقلی، دو موضـوع در ایـن   بعد از پذیربرخی از دانشمندان اسالمی د) 
  اند:امر را نیز پذیرفته

چون فرشتگان که مجرد هستند، به دلیـل دارا بـودن    برزخ: انسان درمختار بودن  .1
طور که شیطان بر اساس اختیار خویش بـه آدم سـجده   علم و قدرت اختیار دارند (همان

د است، بر اساس علم خـویش دارای  نکرد)، بنابراین انسان نیز در برزخ که موجودی مجر
  ].72ص، 7ج، 48؛ 334ص، 19، ج47؛ 122ص، 2ج ،24[اختیار است 

قضای عبادت میت، اجیـر گـرفتن بـرای     اموری مانند . تکامل انسان در برزخ: چون2
 اسـت آنان از سوی فقها و سود بردن روح متوفی از کار نیک دیگران در این بحث دخیل 

  ].407ص، 28؛ 168ص ،51[
صـرفاً   ،بینـی جهـان منکر برزخ هستند، نگاه آنان بـه  کسانی که اما قرآنیان شبه قاره و  )و
حقـایق موجـودات عـالم را در مادیـات      ۀهمـ  و همین امر موجب شده تـا  ،است گرایانهمادی

  .]64ص ؛2ج، 67؛ 117ص، 5، ج21: نکـ [ و منکر عوالم غیبی شوند دانندبمنحصر 
چون بعد از نبش قبر آثاری از جراحـت در جسـم نیسـت،     اند کهمثالً آنان بیان کرده

تـوان بـه چنـد نکتـه محتمـل      پس عذاب قبر و برزخی هم وجـود نـدارد. در پاسـخ مـی    
از آن خواهـد   نمـی خداونـد باشـد کـه     خـاطر مصـلحت  تواند به . این کار می1پرداخت: 

 را قبـور  یاهل قـرآن تمـام   ایآ. 2 ؛]733ص ،60[ رای انسان هویدا شودموضوع، چیزی ب



 1400پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ و چهارم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  474

 سـد ج بـر  عـذاب  آثـار  از یاثـر  گونـه چیه نکهیا درآنان  یبرا جهیو نت اندکرده قبر نبش
 بـه  انـد؟ دهیرسـ  تیـ غا نیـ به ا شیخو یعقل یهابرداشت یاز رو ایحاصل شده  ست،ین
 بـه  شیخـو  اناتیب در باره نیا در رایز اند،نکرده یکار نیچن آنان که گفت توانیم نیقی
 سـت ین پسـند مهبرزخ محک انکارجهت  قبر، در جراحت عدم نیبنابرا د،ندارن اشاره یزیچ
 یاست که آن قبر نیاز آن غافل هستند ا انیکه قرآن یاصل ۀنکت. 3 ؛است میعق جهینت و

بلکـه   سـت، ین عتیطب نشئه در ردیگیم صورت آن درو عذاب،  لما ایکه سؤال و جواب و 
 یاتفـاق  قبـر  درون در و اسـت یدن نیـ ا یمـاورا  در کـه  اسـت  ثالدر نشئه برزخ و عالم م

شـویم و یـا   مـا در خـواب مجـروح مـی     کـه توان گفت: زمانیمثال میعنوان  به. افتد ینم
رسـیده اسـت؟   بـه جسـم مـا آسـیب     آیا  ،کشیمبه شدت عذاب میو بینیم ای می صدمه

ه تواند مشابمی، عذاب قبر نیز شودچنین چیزی بعد از بیدار شدن از خواب مشاهده نمی
اخیـر پاسـخ    ۀ. با توجه به نکـات بیـان شـده، نکتـ    ]283ص  ،57: نکـ [ این رخداد باشد

  قرآنیان است. ۀتری برای شبهمطلوب
  
  از دیدگاه قرآنیانیان شبه قارهنقلی عدم وجود برزخ  ۀادل.  2. 6

قرآنیان شبه قاره در دالیل نقلی انکار برزخ، به برخی از آیـات قـرآن رجـوع کـرده و بـه      
مجـال نخسـت   ایـن   در .اند که برزخ وجـود نـدارد  اند، و به این رسیدهآن پرداخته تفسیر

  شود. نظرات آنان پرداخته می نقد به تحلیل و کنیم و سپس،آیات را بیان می
  
  اول:  ۀآی .1. 2. 6
واْ« بَّنَا قَالُ مَتَّنَا رَ حْیَیْتَنَا وَ  اثْنَتَینْ أَ ـینْ  أَ ـا  اثْنَتَ وبِ  فَاعْترَفْنَ نُ ـذُ ـلْ  نَابِ هَ ـ  فَ وجٍ   یإِل ـرُ ـن  خُ ـبِیل؛   مِّ سَ
. بـه  یو دو بـار مـا را زنـده گردانیـد     یپروردگارا، دو بار ما را به مرگ رسانید گویند: یم

 ].11 :[غافر» ] هست؟ [از آتش یشدن گناهانمان اعتراف کردیم؛ پس آیا راه بیرون
 :د داردکنـد کـه دوحیـات وجـو    فـوق بیـان مـی    ۀهای آیـ حیات ۀر بارجیراج پوری د

دوم؛ حیات اخروی، ولی در قبـور و بـرزخ حیـاتی وجـود نـدارد و      ؛ نخست؛ حیات دنیوی
  ].190، ص25: نکـ مورد بحث به وجود برزخ و زندگی در آن قائل بود [ ۀتوان از آینمی

هایی که در آیـه وجـود دارد، یکـی از آن دو در    مرگ ،بسندگان شبه قارهاز نظر قرآن
ه بعد از آن، زندگی در دنیا جریان دارد، و دیگری، مرگ در پایان نطفه رخ داده ک ۀمرحل

زندگی است که بعد از آن قیامت برپا خواهد شد و زندگی در آنجـا آغـاز خواهـد شـد و     
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  ].190، ص25 ؛336-335صص ،16: نکـ ای به نام برزخ وجود ندارد [مرحلهبنابراین 
  

  تحلیل و بررسی. 2. 2. 6
هـا بـا مشـاهدۀ احـوال قیامـت و      آن، حال کفار در آتش جهنم استاین آیه در حقیقت بیان 

شـوند و در فکـر چـاره     یخـویش بیـدار مـ    یبر خشم خداوند، از خواب غفلـت طـوالن   یآگاه
و ما در این مـرگ و   یو دو بار زنده کرد یپروردگارا! ما را دو بار میراند :گویند یافتند، و م  یم

خـارج   یبـرا  یکنیم، آیـا راهـ  یبه گناهان خود اعتراف مزندگی همه چیز را فهمیدیم، اکنون 
  ].42، ص20، ج73[ وجود دارد؟! )و بازگشت به دنیا و جبران ما فات(شدن از دوزخ 

فوق چیسـت، مفسـران    ۀدر آی» دو بار زنده کردن«و » دو بار میراندن«اینکه منظور از 
  اند؛بیان کرده ،فریقین چندین نظر

است کـه   یاورند که، مردن اول در حالن بایبر برخی دیگر  ابن عباس و قتاده والف) 
بـار دوم   ینطفه بوده پس خداوند او را در دنیا زنده گردانیـده اسـت، سـپس بـرا     ،انسان

و دو  یگرداند، پس این دو زنـدگ یمیراند، سپس او را در رستاخیز زنده میخداوند او را م
بقـره نیـز اسـتدالل     ۀسور 28 ۀاند، به آی که این تفسیر را برگزیده یباشد. کسان یمرگ م
ـیکُمْ  «فرماید: یاند که م کرده حْیِ حْیاکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُ أَ واتاً فَ مْ هِ وَ کُنْتُمْ أَ ونَ بِاللَّ رُ کَیْفَ تَکْفُ

ونَ جَعُ رْ هِ تُ او شـما را   ،که شـما مـرده بودیـد   یشوید در حال یچگونه به خدا کافر م ؛ثُمَّ إِلَیْ
[رک:  »گردید یاو باز م یکند، سپس به سویمیراند، بار دیگر زنده میه کرد، سپس مزند
]. ایــن تفســیر  51، ص24ج، 68؛ 991، ص1ج ،30؛ 549، ص4ج. 6؛ 31، ص24ج، 49

مطـرح شـده    ۀتواند مؤیـد نظریـ  قرآنیان شبه قاره است، لیکن این آیه نمی ۀموافق نظری
کنـد، در  یمـ » اماتـه «غـافر] سـخن از دو    ۀسـور  11 ۀمورد بحث [آیـ  ۀ؛ آیباشد؛ زیرا اوالً

» اماتـه «؛ مطرح شده است. ثانیـاً » اماته«و یک » موت«یک  ،بقره ۀسور 28 ۀکه در آی یحال
کنـد، زیـرا   حالت نطفگی انسان یعنی حالت قبل از دمیده شدن روح در آن صدق نمی بر

ایـن   ،. بنـابراین ]476، ص17ج، 47اماته زمانی صادق است که از پـیش حیـاتی باشـد [   
  نظریه مرجوح است.

نفوس در عـالم ذر و سـپس    یآلوسی به این صورت بیان کرده است؛ منظور احیا ب)
ها در دنیـا و سـرانجام   آن ۀها در دنیا، و سپس اماتآن یگاه احیامیراندن در آن عالم، آن

مفسری  شاذ است و، ]. این تفسیر306، ص 12 ج  ،15ها در قیامت است [زنده کردن آن
  .است دیگر چنین نظری را بیان نکرده
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اند. آنان بـرای ایـن نظـر بـه     دانسته» رجعت«فوق را ناظر به  ۀبرخی از مفسران آیج) 
کنند؛ مانند آنچه را که در تفسیر علی بن ابـراهیم از امـام صـادق(ع)    روایات استدالل می

حْیَیْتَ «نقل شده است:  نِ وَ أَ ـیْ مَتَّنَا اثْنَتَ بَّنا أَ ...  رَ نِ ـیْ ـا اثْنَتَ ذلـک فـی   «، قـال الصـادق (ع):   » نَ
  ]. 901-900صص، 3 ج  ،12؛ 256، ص 2 ج ، 63[ »این امر در بازگشت است؛ الرجعة
را میرانـدن در   راکثر مفسران، مراد از دو مـرگ و دو زنـده کـردن در سـخن کفـا      د)

و زنده کردن در دنیا و زنده کردن در برزخ، و سپس میراندن از برزخ،  یآخرین روز زندگ
در برزخ نبـود، دیگـر میرانـدن     یدانند. چرا که اگر زندگحساب و کتاب می یقیامت، برا

باشد و هـم احیـا بعـد از     ینداشت؛ زیرا هم مرگ باید بعد از زندگ یتصور صحیح یدوم
» زنده کردن«و » میراندن«مردن، و هریک از این دو باید مسبوق به خالفش باشد، و گرنه 

در دنیـا، دوم زنـدگی در    یسه دوره است: نخست زندگ یدارا یرد. بنابراین زندگمعنا ندا
برزخ، سوم زندگی در قیامت، آنچه قابل ذکر بوده اینکه زندگی در برزخ باعث پیدا شـدن  

 ؛345، ص9، ج62؛ 494، ص27ج، 58؛ 313ص، 17 ، ج47یقین بـه معـاد شـده اسـت [    
]. این نظریه وجه صـحیحی دارد  133، ص8، ج64 ؛805، ص8ج ،48 ؛43، ص20 ج، 73

توان . همچنین برای زندگی برزخی میو وجود برزخ و زندگی در آن نیز قابل اثبات است
را شاهد مثالی برای امر حاضر بیـان  بقره رجوع کرد و فخر رازی نیز آن ۀسور 243 ۀبه آی

  ].496، ص27ج، 58[ کرده است
  
  م:دو ۀآی. 3. 2. 6
ونَ النَّارُ« رَضُ لَیهْا یُعْ ا عَ و وْمَ وَ  عَشِیا وَ غُدُ ومُ یَ واْ السَّاعَةُ تَقُ لُ خِ الَ أَدْ نَ ءَ وْ رْعَ شَدَّ فِ  صبح الْعَذَاب؛ أَ

 فرعونیان که: رسد یم فریاد شود برپا رستاخیز که یروز و شوند، یم عرضه آتش بر شام و

  ].46 :[غافر »درآورید عذاب ترین سخت در را
ونَیُ«فعل  ،حافظ محمد اسلم رَضُ کنـد کـه   داند و بیان مـی را به معنای استقبال می» عْ
هُ یَقْدُمُ«هود  ۀسور 98 ۀزمان فعل به مانند آی مَ وْ وْمَ قَ هُمُ الْقِیَمَةِ یَ وْرَدَ أَ سَ وَ النَّارَ فَ ـوِرْدُ  بِئْ  الْ

ود وْرُ ر فرعـون د آلبنابراین «دهد، خواهد بود که در آینده یعنی؛ هنگام قیامت رخ می» الْمَ
و این نکته همان چیـزی اسـت کـه مـردم از آن     ، »روز قیامت بر آتش عرضه خواهند شد
فـوق   ۀتوان برزخ را با آیـ اند، با این وجود چگونه میغافل هستند و در این امر خطا کرده

  ].157، ص25: نکـ اثبات کرد؟ [
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  تحلیل و بررسی. 4. 2. 6
  آیه فوق بیان کرد: ۀتوان در بارچند نکته را می

ها« ۀجمل. 1 لَیْ ونَ عَ رَضُ ا النَّارُ یُعْ و ـارُ « ۀاست و واژ  مستأنف» عَشِیا وَ غُدُ بـدل و فعـل   » النَّ
ونَ« رَضُ ، 5ج، 42؛ 151، ص8ج ،64؛ 254، ص24ج، 44؛ 138، ص3، ج2[ حال است» یُعْ

 خ است.رزآنان بر آتش هم اکنون یعنی در ب ۀ]، بنابراین عرض350ص
وْمَ وَ« ۀلجم. 2 ومُ یَ واْ السَّاعَةُ تَقُ لُ خِ الَ أَدْ نَ ءَ وْ رْعَ شَدَّ فِ اب أَ فـارق   ،مورد بحث ۀدر آی» الْعَذَ

فرعـون در چنـین روزی   باشد، که مربوط به قیامـت اسـت و آل  از قسمت نخست آیه می
 ،12؛ 141، ص24ج، 35؛ 335، ص17ج، 47شـوند [ وارد آتش، برای عـذاب شـدید مـی   

 ].918، ص3ج
و« ۀجمل. 3 سـر هـم واقـع    کفار بر آتش پشـت  ۀاشاره دارد به اینکه عرض» ا وَ عَشِیاغُدُ

از دنیـا   ییابد و چه بسا که اهل بـرزخ از آنجـا کـه بـه کلـ      یشود، و ال ینقطع ادامه م یم
 ].335، ص17، ج47اند، مانند اهل دنیا صبح و شام دارند [ منقطع نشده

عرضه شدن بر آتش، پس از مرگ و از امام جعفر صادق (ع) آمده است:  یدر روایت. 4
روز صـبح و شـام نـدارد و اگـر جنایتکـاران تنهـا در         پیش از روز قیامت است، چون این

، 4ج ،17میان این دو از خوشبختان خواهند بود [ ۀبامداد و شامگاه عذاب شوند، در فاصل
ســنت از پیــامبر (ص) بــه ایــن ]. همچنــین در روایــات اهــل523، ص4ج، 29؛ 761ص

ن نقل شده است: زمانی که مرگ کسی فـرا رسـد، بعـد از مـرگ وی، جایگـاهش،      مضمو
شود و تا زمان قیامت، این امـر تکـرار خواهـد شـد     صبحگاه و شامگاه به ایشان عرضه می

 ]. هر دو روایت بیانگر برزخ هستند.479، ص8ج، 74؛ 352، ص5ج، 39[
 نیـ ا وتقبل بیان کـرده  را فعل مسهود  ۀسور 98 ۀدر آی» یقدم«فعل جیراج پوری . 5

کـرده،   انیغافر ب ۀسور 46 ۀیآ در برزخ رد یبرا رشیتفس هیتوج یبرا یمثال شاهدرا  هیآ
هُمُ « فعلاست که  یدر حال نیا وْرَدَ أَ  ،به کار برده شده زیمذکور ن ۀیآ در یلفظ ماض با » فَ
 دادهنـون رخ  اک هـم امـر   نیا ای، و گودینما اثباتقوم فرعون بر آتش را  دخول تیقطع تا

 ]. 449، ص1، ج30؛ 324، ص11ج ،5 ؛133، ص6، ج41؛ 426، 2، ج36: نکـ [ باشد
دانند و بر این باورنـد کـه   عذاب قبر می ۀرا در بار مورد بحث ۀبرخی از مفسران آی. 6

، 439ص، 61شود [بلکه جمیع مکلفین را شامل می ،فرعون نیستخاص آل ،مصداق آیه
  ].95، ص6ج، 3 ؛81، ص4ج ، 8
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  :سوم ۀآی .5. 2. 6
واْ لَا وَ« ولُ ن تَقُ لُ لِمَ هِ سَبِیلِ یف یُقْتَ اتُ اللَّ وَ مْ لْ أَ حْیَاءٌ بَ ون؛ و کسان لَّا لَکن وَ أَ رُ را کـه در   یتَشْعُ

  ].154 :بقرهال» [دانید یشما نم یاند؛ ول شوند، مرده نخوانید، بلکه زنده یراه خدا کشته م
  فوق بیان کرده است؛ ۀآی ةارسر سید احمدخان، چهار وجه در ب

گردند، لـیکن زنـده شـدن     شوند و همان وقت در حقیقت زنده میها کشته میآن. 1
  ].225ص، 2، ج11شود [ ها بر ما معلوم نمیآن

یعنی بعد از این در روز قیامت زنده خواهند شـد، نظیـر   » سیحیون«مراد از حیات . 2
نَّ« ۀآی رارَ لَفي  إِ بْ أَ یعنـی؛  » کـذالک  صـیرونَ سیَ«ها این اسـت کـه   عنی تمام آنو م »نَعیمٍ  الْ

 شوند [همان].قریب این طور میعن
مـا  «گویـد؛   اند و این نظیر آن است کـه یکـی مـی    بلکه زنده ،ها را مرده نگوییدآن . 3
چرا که خلقی مثل تو را باقی گـذارده   ،یعنی آن آدم نمرده است ،»کخلف مثلِ رجلٌ ماتَ

، همـان نام وی خواهد بود و گویا زنده است [ ۀث آن شخص، احیا کننداست، بنابراین وار
 ].226ص 

دیـن   ۀها برای اشاعمنظور از حیات، یعنی کشته شدن در راه دین، در حقیقت آن. 4
اند، که چـه   حق و قائم داشتن نیکی و نیکوکاری و جاری ماندن آن بعد از خود جان داده

اند ها نمردهشود که آن ها گفته میاین اعتبار، به آن تواند باشد و به چیزی بهتر از آن می
 ۀکه دربارباشد، چنان ها همان حیات در دین میبلکه زنده هستند، پس مراد از حیات آن

وَ«منین خداوند فرموده است: ؤم ن اَ نَ مَ حْیَیْنَاه مَیْتًا کاَ أَ عمـران  آل ۀهمچنـین در سـور   ؛»فَ
لْ«فرماید:  می حْیَاءٌ بَ هِمْ عِندَ أَ بِّ ون رَ رْزَقُ  ۀ]. احمـد خـان نظریـ   228-227صصـ ، ان[همـ  »یُ

توانـد  مورد بحـث نمـی   ۀاخیر را بر دیگر آراء ترجیح داده است و اصرار بر این دارد که آی
 وجهی از برزخ را در خود جای دهد.

نویسد: مـراد از زنـده بـودن    داند و میحیات را زندگی برزخی نمی ۀچکرالوی نیز، واژ
ون نیست، بلکه به اعتبار این است که ایشان در روز قیامـت زنـده خواهـد شـد،     مرده اکن

ون«فرماید چرا که خداوند می هُمْ مَیِّتُ نَّ تٌ وَ إِ نَّکَ مَیِّ ]، و ایـن بـدین معناسـت    30: زمرال[  »إِ
که انسان در زمان مقرر خواهد مرد که آن زمان تعیین شـده اسـت، نـه اینکـه در زمـان      

  ].337ص، 16ده باشد و یا زمان حال این امر رخ دهد [خطاب آیه کسی مر
 

  تحلیل و بررسی. 6. 2. 6
هـا   خـود را در جنـگ   گفتند: اصحاب محمدیمردم و مشرکین مسب نزول آیه: برخی از 
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شدگان در شوند، سپس این آیه نازل گردید که مردم کشتهکشته می يابدون هیچ فائده
تـن از انصـار    8از این شهداء، شش تـن از مهـاجر و    راه خدا را مرده به حساب نیاورند و

، 36؛ 236، ص2ج، 10 ؛48ص، 75: نکــ  بودند که در جنگ بدر بـه شـهادت رسـیدند [   
  ].207، ص1ج

القـرآن شـبه   های اهلدر میان فریقین نیز اقوالی نادری وجود دارد که برخی با نظریه
در ذیـل بـه    .ایشـان هسـتند   ۀیقاره موافق بوده ولی اکثر دانشمندان فریقین مخالف نظر

  شود؛مورد بحث پرداخته می ۀبیان آن و تفسیر آی
داند که ایـن نظـر بـا    بلخی و برخی دیگر مراد از احیاء را زنده شدن در قیامت می .1

  ].126، ص4ج، 58؛ 418، ص1ج، 15[ قول چکرالوی موافق است
 يخـدا چـون دارا   شـدگان راه کنـد: کشـته  . اصمّ مقصود را به این صورت بیان مـی 2

دلیـل گفتـار خداونـد:    ه ب ،اند و زنده هستند نمرده ،هدایت و ایمان و دین صحیح هستند
حْیَیْناهُ« أَ نْ کانَ مَیْتاً فَ وَ مَ که منظور  ؟او را زنده نمودیم، که مرده بود يآیا کس يیعن ،» أَ

ه در داننـد کسـی کـ   ، بنابراین مشرکین نمـی »، ضاللت و هدایت استياز مرگ و زندگ
آنان زنده در دین خواهند بـود و نـور و هـدایتی از جانـب      ،دین محمد (ص) کشته شود

]. این تفسیر موافق قول سـر سـید   125، ص4ج، 58خداوند برای آنان نایل خواهد شد [
 احمدخان است.

حیات ایشان، ذکر و نام نیک ایشان است که در دنیـا   ۀاند: مراد از واژ گفته ي. بعض3
  ].178، ص1، ج23اند [ مثابه آن باشند که زنده بماند، پس به

مورد بحث را  ۀتواند وجه صحیحی از آیبسندگان شبه قاره و اقوال فوق نمیقرآن ۀنظری
مناسبت  »وَ لکِنْ ال تَشْعُرُونَ« ۀ، نام نیک باشد، با جمل»احیا«بیان کند؛ چرا که اگر منظور از 

دانید]، نـام نیـک بـود، بایـد     اند، و لکن شما نمي ندارد، چون اگر منظور از جمله [بلکه زنده
است و بعد از مردنشان مردم بـه خیـر یادشـان     ي: بلکه نام نیکشان زنده و باقشد بیان می

  ].346، ص1ج، 47: نکـ [  کنند، چون مقام، مقام دلخوش کردن و تسلیت است یم
 يا دهیـ فا ،قیامت باشدشدن در  هزند »احیا« ۀو دیگر اینکه اگر مقرر بود که مراد از واژ

روز قیامت زنـده   کسانی در غیر شهدا هم چرا که ،نبودء تخصیص این معنا به شهدا يبرا
دین صـحیح و هـدایت    يحیات به معنا يیافته و داراهدایت يشوند و نیز افراد بسیارمي
: نکــ  هستند، بنابراین احیا به معنای زنده بودن در دین نیز وجه صـحیحی نـدارد [   ياله
  ].434، ص1ج، 48
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اند که احیاء یعنی زنده بـودن و خطـاب آیـه، شـهداء     بیان کردهان، برخی از مفسر. 1
خورند و خداونـد آنـان را بـر دیگـران     هستند، بنابراین آنان در پیشگاه خداوند روزی می

، 36؛ 24-22ص، صـ 2ج، 49؛ 151، ص1ج، 72؛ 53، ص2ج، 5: نکــ  برتری داده است [
مورد بحـث هـر    ۀو آی استمؤمنین  عموم ولی خطاب آیه ].53، ص2ج، 6؛ 207ص، 1ج

تـه  اگـر گف  مـثالً  ،کنـد ما عدا نمـي  ی، نفءیاثبات ش یول ،چند متعرض حال شهداء است
 ياش این نیست که عدالت منحصر به او بوده و عادل دیگـر  الزمه »زید عادل است« :شود

مؤمنون مؤید ایـن کـالم    ۀسور 100 ۀ]. آی434، 1ج، 48؛ 251، ص2ج، 55: نکـ نباشد [
  خواهد بود. 

  تخصیص داده شده، به چند دلیل است: ءعلت اینکه حیات بعد از مرگ در این آیه به شهدا
، 1ج، 48[خواهـد بـود   به بازماندگان شهداء و سایر مـؤمنین   ياین امر، بشارتالف) 

 يکـه بـرا   اسـت  يبا توجـه بـه وصـف   و این  ].281، ص1ج، 62؛ 171، ص76؛ 434ص
ر: «اسـت  شـده دیگر ذکـر   ۀدر سوراء شهد ه       یُ ـلِ ـنْ فَضْ ـهُ مِ حِینَ بِمـا آتـاهُمُ اللَّ ـرِ ـونَ فَ  »ِزَقُ

   ].170 :عمران آل[
شوند که کشـته شـدن   کند و متوجه میاین خطاب، اولیاء کشته شده را آگاه می ب)

کوتاه به  ينیست، آنان نیز پس از زمان يچند روز، چیز دیگر يعزیزشان بیش از جداي
  ].281، ص1ج، 62؛ 349-348، صص1ج ،47شوند [ان ملحق ميایش

هـای  این اختصاص، از باب تشریف و تکریم است و جهـاد در راه خـدا یکـی از راه    ج)
سـازد،   جهاد مي ۀکند و تشن یرا بیدار م یثواب به سوی خداوند است، بنابراین افراد فدای

؛ 35، ص2ج، 53: نکــ  رسند [ یاز خدا م یطیب و رضوان یچون در برابر شهادت به حیات
  ]. 340، ص1ج، 64

  مطروحه بیان کرد: ۀآی ۀتوان دو نکته در باربا توجه به مطالب بیان شده می
دنیا و قبـل از قیامـت    یداللت دارد بر اینکه بعد از زندگ یمورد بحث به روشن ۀآی. 1
؛ 522، ص1ج، 73؛ 36-35صصـ ، 2ج، 53؛ 419ص، 47به نام برزخ وجود دارد [ یحیات
مؤیـد   ،عمـران آل ۀسـور  169 ۀ]. آی40، ص2ج، 35؛ 228، ص1ج، 6؛ 125، ص4ج، 58

  این امر است.
نـه صـرف حیـات      ،در عالم برزخ است یمراد از حیات بعد از شهادت، حیات حقیق. 2

]. 418-417صـص  ،1ج، 47[ کنـد  یخیالی، و خداونـد تنهـا مـؤمنین را بـا آن احیـاء مـ      
نَّ الـدَّارَ  «: وت نیز می تواند مؤیدی برای این امر باشـد عنکب ۀسور 64 ۀن که آیهمچنا وَ إِ
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ونَ لَمُ وا یَعْ وْ کانُ وانُ، لَ حَیَ هِيَ الْ رَةَ لَ  است، یحقیق یآخرت تنها زندگ ۀخان یو به درست ؛الْآخِ
هـا در  ارواح آن یخداوند در ایـن حیـات، بـرا    .]64 :عنکبوتال[» توانستند بفهمند یم اگر

دهد کـه بـا آن در عـالم بـرزخ متـنعم      قرار مي یمانند قالب دنیو» یایه قالب«عالم برزخ 
]. 434، ص1ج، 48ها در زیر خاك مدفون شـده اسـت [  آن یهر چند بدن دنیو ،هستند

س نویـ است:  به این نحو ید قول فوقؤشیخ طوسی م بیتهذالکتاب  همچنین روایتی در
، وی بـه مـن فرمـود: مـردم     بن ظبیان نقل کرده، در حضور امام صادق(ع) نشسته بـودم 

ها را در پیکر پرنـدگان سـبز   گویند؟ عرض کردم، خداوند آنارواح مؤمنین چه مي ۀدربار
ه! این چـه قـول  سبحان :دهد، ایشان فرموددر زیر عرش قرار مي یهایرنگ در قندیل  یاللَّ

که ! زمانیقرار بدهد یا است! مؤمن در نزد خدا عزیزتر از آن است که او را در پیکر پرنده
دهـد،  کند، روح او را همانند قالبی که در دنیا بوده جا ميخداوند مؤمن را قبض روح مي

از  یکـه یکـ  آشـامند و زمـانی   یخورنـد و مـ  خود مـي  یبرزخ یها ارواح مؤمنین در قالب
ای کـه در دنیـا   ها او را با همان قیافهها ملحق شود، آنمؤمنین از دنیا برود و به جمع آن

 ].466، 1ج، 54مي شناسند [ ،بوده
  

  گیرینتیجه
 توان بدین قرار بیان کرد:های این پژوهش را مییافته
؛ و 53 ۀآیـ  :فرقـان ال؛ 20 ۀآیـ  :رحمنالچون برزخ در برخی از آیات قرآن [هم ۀواژ. 1

]، به صـراحت بیـان شـده و در برخـی از آیـات بـه طریـق غیـر         100-99 ۀآی :منونؤمال
؛ 46و  11آیـات   :؛ غـافر 170-169 :عمران؛ آل154 ۀآی: بقرهالست [مستقیم اشاره شده ا

همچنین ائمه (ع) نیز به این امر خطیـر در بیانـات    ،]63 ۀآی :نحلال؛ 26-21 ۀآی :فرقانال
 .مسلمانان به عالم برزخ باور دارندو بر همین مبنا، بیشتر  اندخویش اشاراتی داشته

  چهــار وجــه ظهــور پیــدا کــرده اســت؛  قــرآن شــبه قــاره، دراصــول تفســیر اهــل. 2
النـزول  معصومین (ع)، اسباب ۀعدم توجه به روایات ائم. 3گرایی؛ . تأویل2گرایی؛  . رأی1

خـویش  اصـول  از  برخی قرآن شبه قاره با توجه بهاهلگرایی. . علم4؛ و تفاسیر گذشتگان
  اند.  صادر کرده و نتیجظ مطلوب خود را (تفسیر به رأی)پرداخته به تفسیر آیات برزخی 

ـ انـد عقلی و نقلی بـرزخ را انکـار کـرده    ۀبا ادل قرآنیان شبه قاره. 3 عقلـی آنـان    ۀ. ادل
عدم آثار عذاب در جسد. به چند . 2؛ نامشخص بودن ماهیت نفس انسان. 1عبارتست از: 

دهـد  جسم و روح را تشکیل می ۀمجموع» نفس«توان تأکید کرد: الف) نکته در پاسخ می
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براسـاس اصـل طفـره اگـر      شود؛ ب)با روح خود و بدن مثالی در برزخ حاضر میو انسان 
میانی باشد تا روح در آنجا آمادگی الزم را  ۀروح بخواهد در قیامت حاضر شود، باید مرحل

در این سو انجام دهد که آن همان برزخ است؛ ج) برخی از شـواهد ماننـد سـخن گفـتن     
ها گویای وجود بـرزخ هـم اکنـون در عـالم هسـتی      نخداوند و ائمه با اموات و سالم بر آ

و یا اتفـات دیگـر بـه چشـم      نشانی از جرح انساناگر بعد از نبش قبر در جسد است؛ د) 
به این دلیل است که آن اتفاقات در برزخ و ماورای دنیا رخ خواهـد داد و   شود،دیده نمی

 نه در درون قبر.
اره در سه آیه مطـرح شـده اسـت: آیـات     نقلی عدم وجود برزخ قرآنیان شبه ق ۀادل. 4

 ۀیـازده سـور   ۀبقره. در آی ۀصد و پنجاه و چهار سور ۀغافر، و آی ۀیازده و چهل شش سور
قرآن شبه قـاره، یـک مـرگ در زمـان نطفـه و      غافر دو مرگ و دو حیات وجود دارد، اهل

اند و بیـان  ستهها را در دنیا و قیامت داناند و حیاتمرگ دیگر را هنگام قیامت بیان کرده
توان به اثبات وجود برزخ نائل شد. این در حالی اسـت  مورد بحث نمی ۀاند که از آیکرده
را میرانـدن در آخـرین روز    آیـه اکثر مفسران، مراد از دو مرگ و دو زنـده کـردن در   که 
دنیا و زنده کردن در برزخ، و سپس میراندن از بـرزخ، و زنـده کـردن در قیامـت،      یزندگ
ـونَ «غـافر فعـل    ۀچهـل شـش سـور    ۀاند. در آیبیان کردهساب و کتاب ح یبرا رَضُ را » یُعْ

 قـوم فرعـون بـر آتـش،     ۀعرضکند که داند و بیان میبه معنای استقبال میجیراج پوری 
، که دو اشکال بر این نظر وارد است؛ الف) فعل یعرضـون حـال   دهدهنگام قیامت رخ می

ا وَ عَشِی« ۀجملاست؛ ب)  و مورد بحث بر طبق روایات، بر این اشـاره دارد کـه    ۀدر آی» اغُدُ
 ۀسـور  154 ۀدر آیـ » حیـات «عالم برزخ، مانند دنیا صبح و شام دارد نه قیامت. و مـراد از  

، ایـن در حـالی اسـت کـه غالـب مفسـران       انـد بیان کردهحیات در دین بقره را قرآنیان، 
  اند.لم برزخ بیان کردهمؤمنین، و در عا ۀفریقین حیات در این آیه را ویژ
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