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 آدمى در قرآن  بودن   ميرا

  ∗∗∗∗بويه عليرضا آل

انسان از منظر قرآن چگونه موجودی است؛ آيا تك سـاحتى اسـت يـا چندسـاحتى؟ 
اول آنكه : اين مقاله در پى آن است كه دو مدعا را در اين زمينه بررسى و اثبات كند

از يـك انسان از منظر قرآن بيش از يك ساحت دارد؛ دوم آنكه چـون انسـان بـيش 
شـود،  و سـاحت بـدن پـس از مـرگ نـابود مى

الزمۀ اين مدعا آن است . های ديگر كه غيربدن است جاودانه است
كه ساحت اصلى انسان كه مالك هوهويت اوست، ساحت غيربدنى باشد و ساحت 

ى اسـت؛ يكـى آيـات داّل بـر اين مقاله دارای دو بخش اصل
آيـات در هـر . ساحتى بودن انسان و دوم آيات داّل بر جاودانه بودن انسـان

يك از اين دو بخش، به داللت مطابقى و يا به داللت تضمنى و التزامى، به مدعاهای 

   .های انسان

                                         

    alireza_aleboyeh@yahoo.com              پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى
1389 

 

 

  
  
  

   آدمى در قرآن  بودن   ساحتى و ميرا  نفى تك

ميراساحتى و   نفى تك

عليرضا آل

  چكيده

انسان از منظر قرآن چگونه موجودی است؛ آيا تك سـاحتى اسـت يـا چندسـاحتى؟ 
اين مقاله در پى آن است كه دو مدعا را در اين زمينه بررسى و اثبات كند

انسان از منظر قرآن بيش از يك ساحت دارد؛ دوم آنكه چـون انسـان بـيش 
و سـاحت بـدن پـس از مـرگ نـابود مى) ساحت بدن و غيربدن(ساحت دارد 

های ديگر كه غيربدن است جاودانه است يا ساحت  ساحت
كه ساحت اصلى انسان كه مالك هوهويت اوست، ساحت غيربدنى باشد و ساحت 

اين مقاله دارای دو بخش اصل. بدنى، صرفاً تبعى است
ساحتى بودن انسان و دوم آيات داّل بر جاودانه بودن انسـان نفى تك

يك از اين دو بخش، به داللت مطابقى و يا به داللت تضمنى و التزامى، به مدعاهای 
  .كنند فوق داللت مى

  ها واژه كليد

های انسان نفس، روح، جاودانگى، قرآن، ساحت

                                                          

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى عضو هيئت علمى ∗
26/06/1389: تاريخ تأييد          1389/ 05/05: تاريخ پذيرش



های مسلّم قرآنى است و آيات بسـياری بـر آن داللـت دارد و 
ای در اصـل  گونه شك و شـبهه لذا يكى از اصول اعتقادی اسالم معاد است كه از منظر قرآن هيچ

رو ايـن اسـت كـه  حـال پرسـش پـيش. ها در قيامت وجود نـدارد
شـود و دوبـاره در سـرای ديگـر  ر چگونه است؟ آيا انسان با مردن نيسـت و نـابود مى

كه مردن نيستى و نابودی نيست بلكه انتقال از دنيـا بـه عـالم ديگـری 
در اين مقاله در پى آنيم كه اين مسـئله را . ای از وجود هستند

اعتقاد به زندگى در آخرت، كه از نظر قـرآن مسـلم اسـت و آيـات بسـياری بـر آن داللـت دارد 
نامگذاری شده است، در صورتى صحيح است كـه 

آدمـى از بـين نـرود؛ زيـرا  و نـابودی بـدنشدن  در انسان حقيقتى وجود داشته باشد كه با متالشى
گـذارد، خـودش  ها در قيامت بدين معناست كه هر انسانى كه پا در سرای دنيـوی مى

پس در صورتى حيات اخروی انسان بـه معنـای . در قيامت زندگى دارد و تا ابد نيز خواهد داشت
انسـانى باشـد كـه در  شـود عـين كند كه انسانى كه در قيامت زنده مى

همـانى ميـان شـخص موجـود در دنيـا و شـخص  زيسته است و به تعبيـری هوهويـت و اين
آخرت برقرار باشد و انسان با مردن نيست و نابود نشود و يك چيـز مـالك هوهويـت 

 از). شـود يـر تعب... كه چه بسا از آن به روح، نفس، جـان و

ها با مردن به سرايى ديگر منتقل خواهند شد و اين بدن آنهاست كـه در زيـر خـاك 
ای از حيـات غيـر از حيـات  پوسد ولى ساحت ديگری از آنها همچنان به نحوه

كلى بيان شد آيات قرآنـى داّل بـر نـاميرايى انسـان را 
به حقيقتى غير از   طور خاص و مستقيماً  ای از آيات، به

به حقيقتـى غيـر از بـدن داللـت   دسته دوم از آيات گرچه صريحاً 
كار رفتـه در آنهـا در  دانستن الفاظ به... ) در برابر مجازی و
  . بدن اوست
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  مقدمه
های مسلّم قرآنى است و آيات بسـياری بـر آن داللـت دارد و  يات اخروی انسان يكى از آموزهح

لذا يكى از اصول اعتقادی اسالم معاد است كه از منظر قرآن هيچ
ها در قيامت وجود نـدارد تحقق آن و حيات دوباره انسان

ر چگونه است؟ آيا انسان با مردن نيسـت و نـابود مىتحقق اين ام
كه مردن نيستى و نابودی نيست بلكه انتقال از دنيـا بـه عـالم ديگـری  يابد و يا اين حيات مجدد مى

ای از وجود هستند ها همواره دارای نحوه است و انسان
  . منظر قرآن پى بگيريماز 

  استدالل كلى
اعتقاد به زندگى در آخرت، كه از نظر قـرآن مسـلم اسـت و آيـات بسـياری بـر آن داللـت دارد 

نامگذاری شده است، در صورتى صحيح است كـه » قيامت«ای به نام  چنانكه در قرآن حتى سوره
در انسان حقيقتى وجود داشته باشد كه با متالشى

ها در قيامت بدين معناست كه هر انسانى كه پا در سرای دنيـوی مى حيات انسان
در قيامت زندگى دارد و تا ابد نيز خواهد داشت

كند كه انسانى كه در قيامت زنده مى واقعى كلمه، تحقق پيدا مى
زيسته است و به تعبيـری هوهويـت و اين دنيا مى

آخرت برقرار باشد و انسان با مردن نيست و نابود نشود و يك چيـز مـالك هوهويـت   موجود در
كه چه بسا از آن به روح، نفس، جـان و(انسان در دنيا و انسان در آخرت باشد 

ها با مردن به سرايى ديگر منتقل خواهند شد و اين بدن آنهاست كـه در زيـر خـاك  انسان رو، اين
پوسد ولى ساحت ديگری از آنها همچنان به نحوه گيرد و مى قرار مى

  . شان باقى خواهد ماند اين بدن دنيوی
كلى بيان شد آيات قرآنـى داّل بـر نـاميرايى انسـان را اما به غير از اين استدالل كه به صورت 

ای از آيات، به دسته) الف: توان به دو دسته تقسيم كرد مى
دسته دوم از آيات گرچه صريحاً ) بدن در انسان داللت دارد؛ ب

در برابر مجازی و(يقىندارد ولى الزمه دارای معانى حق
بدن اوستشدن  نظر گرفتن بقاء انسان با توجه به متالشى
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  آدمى
َك لِلَْمالَئِكَِة ِإنى َخالٌِق بََشراً مِْن َصلَْصاٍل مِْن َحَمٍإ َمْسـنُونٍ  يتُُه َو نَفَخْـُت  *  ِإذْ قَاَل َرب فَـِإَذا َسـو

: هنگامى را كه پروردگـار تـو بـه فرشـتگان گفـت
پس وقتى آن را درست كردم و  من بشرى را از گلى خشك، از گلى سياه و بدبو، خواهم آفريد

َك لِلَْمالَئِكَـِة  ِإذْ ( 1).29 و28/حجر(. »رافتيد ـ قَـاَل َرب
يتُُه َو نَفَخُْت فِيِه مِـْن ُروِحـى فَقَعُـوا لَـُه َسـاجِِدينَ  آن گـاه كـه ؛  ) فَِإَذا َسو

] كـامالً [ پـس چـون او را*  من بشرى را از گِـل خـواهم آفريـد
 /ص(2»بيفتيــد] بــه خــاك[كنــان بـراى او  درسـت كــردم و از روح خــويش در آن دميـدم، ســجده

نَْساِن مِْن طِينٍ  ثُم َجَعَل نَْسلَُه مِْن ُسـالَلٍَة مِـْن *   ٍء َخلَقَُه َو بََدَأ َخلَْق اْإلِ
ـْمَع َو اْألَبَْصـاَر َو اْألَفْئِـَدَة قَلِـيًال َمـا  نَفَـَخ فِيـِه مِـْن ُروِحـِه َو َجَعـَل لَكُـُم الس
همان كسى كه هر چيزى را كه آفريده است نيكو آفريده، و آفرينش انسان را از گِل 

ــود ــّرر فرم ــى پســت مق ــده آب گــاه او را  آن*  نســل او را از چكي
اندام كرد، و از روح خويش در او دميد، و براى شـما گـوش و ديـدگان و دلهـا قـرار داد؛ 

در اين آيات عالوه بر خلقت انسان از گل و تداوم نسل آدمى از چكيدO آبى پسـت و تسـويه 
شـدن  شده است و در آيات اول و دوم مأمورو استوار ساختن او، دميدن روح االهى در او مطرح 

  . روح االهى در او شده استشدن 
آيد كه اوالً، انسـان موجـودی دارای بـيش از يـك سـاحت 

ست و اضـافه ؛ و ثانياً اين ساحت ديگر به خداوند منسوب ا
، اضافۀ تشريفى است مانند اضافه خانه به خـدا در »
روح بـر اهميـت ايـن شـدن  پـس از دميـده] بشـر[/

مـن «يـا » مـن روحـى« ساحت در انسان داللت دارد و رابعاً، اين ساحت ديگر را با توجه بـه تعبيـر

شـود يـا نـه؟ ايـن آيـات  بـدن آدمـى، روح او نيـز نـابود مى
كه در آيات متعـددی از قـرآن كـه  بلى، باتوجه به اين

آن به ميان آمده اسـت شدن  و متالشى 4د بدنمسئله مردن آدمى در آنها مطرح شده، سخن از فسا

 

 

آدمىنبودن  ساحتى بر تك  آيات دالّ ) الف
َك لِلَْمالَئِكَِة ِإنى َخالٌِق بََشراً مِْن َصلَْصاٍل مِْن َحَمٍإ َمْسـنُونٍ  وَ ( . 1 ِإذْ قَاَل َرب

هنگامى را كه پروردگـار تـو بـه فرشـتگان گفـت] ياد كن[و ؛  )فِيِه مِْن ُروِحى فَقَعُوا لَُه َساجِِدينَ 
من بشرى را از گلى خشك، از گلى سياه و بدبو، خواهم آفريد«

رافتيداز روح خود در آن دميدم، پيش او به سجده د
يتُُه َو نَفَخُْت فِيِه مِـْن ُروِحـى فَقَعُـوا لَـُه َسـاجِِدينَ  *  ِإنى َخالٌِق بََشراً مِْن طِينٍ  فَِإَذا َسو

من بشرى را از گِـل خـواهم آفريـد«: پروردگارت به فرشتگان گفت
درسـت كــردم و از روح خــويش در آن دميـدم، ســجده

نَْساِن مِْن طِينٍ  الِذی َأْحَسَن كُل َشى(  ). 72و71 ٍء َخلَقَُه َو بََدَأ َخلَْق اْإلِ
اُه وَ  *  َماٍء َمِهـينٍ  َسـو ـْمَع َو اْألَبَْصـاَر َو اْألَفْئِـَدَة قَلِـيًال َمـا  ثُـم نَفَـَخ فِيـِه مِـْن ُروِحـِه َو َجَعـَل لَكُـُم الس
همان كسى كه هر چيزى را كه آفريده است نيكو آفريده، و آفرينش انسان را از گِل ؛ ) تَْشكُُرونَ 

ــاز كــرد  ــداوم[ســپس  *آغ ــود] ت ــّرر فرم ــى پســت مق ــده آب نســل او را از چكي
اندام كرد، و از روح خويش در او دميد، و براى شـما گـوش و ديـدگان و دلهـا قـرار داد؛  درست

  . )9-7/سجده(گزاريد چه اندك سپاس مى
در اين آيات عالوه بر خلقت انسان از گل و تداوم نسل آدمى از چكيدO آبى پسـت و تسـويه 

و استوار ساختن او، دميدن روح االهى در او مطرح 
شدن  مالئكه به سجده بر انسان موكول به دميده

آيد كه اوالً، انسـان موجـودی دارای بـيش از يـك سـاحت  با تأمل در اين آيات به دست مى
؛ و ثانياً اين ساحت ديگر به خداوند منسوب ا3است؛ ساحتى مادی و ساحتى روحى

»من روحه«يا » من روحى«روح به خدا در تعبير 
[/مالئكه بـر انسـان   ؛ ثالثاً، امر به سجدO»بيت اّهللاٰ «

ساحت در انسان داللت دارد و رابعاً، اين ساحت ديگر را با توجه بـه تعبيـر
  . توان روح ناميد  مى» روحه

بـدن آدمـى، روح او نيـز نـابود مىشدن  حال، آيا با مردن و متالشى
بلى، باتوجه به اين. صراحتاً داللت بر پاسخ اين پرسش ندارند

مسئله مردن آدمى در آنها مطرح شده، سخن از فسا



ای كه بر فناء روح آدمى هنگام مـردن داللـت كنـد وجـود نـدارد بلكـه آيـاتى بـر بقـاء آن 
. دهـد توان استنباط كرد كه روح پس از مردن همچنان به حيات خـود ادامـه مى

اوند عالوه بر داللت بر بقـاء آن بـه بقـاء شايد نيز بتوان گفت كه همين اضافه تشريفى روح به خد
  . آن نيز داللت دارد

ثُم َخلَقْنَا النْطفََة *   ثُم َجَعلْنَاُه نُْطفًَة فِى قََراٍر َمِكينٍ  * 
اَرَك الَْعلَقََة ُمْضغًَة فََخلَقْنَا الُْمْضغََة عَِظاماً فَكََسْونَا الْعَِظاَم لَْحماً ثُم َأنَْشأْنَاُه َخلْقـاً آَخـَر فَتَبَـ

] به صـورت[سپس او را *  اى از گِل آفريديم و به يقين، انسان را از عصاره
پـس آن . گاه نطفـه را بـه صـورت علقـه درآورديـم

مضغه گردانيديم، و آن گاه مضغه را استخوانهايى ساختيم، بعد اسـتخوانها را 
آفـرين بـاد بـر خـدا كـه . آفرينشى ديگر پديد آورديـم

در اين آيه شريفه پس از بيان خلقت انسان از گل و مراحـل تكـّون او از نطفـه، علقـه، مضـغه 
ايـن . »؛ آنگاه آن را به صورت آفرينشى ديگر پديـد آورديـم

مراحل تكون مادی است كه از آن بـه تعبير شده است غير از 
بـا . »فتبارك اّهللاٰ احسن الخـالقين«فرمايد   تعبير شده است و پس از اين مرحله است كه مى

سـوره  9سوره مباركه حجر و آيه  29و  28و همچنين آيات 
، )جسمانى انسان/خلقت بُعد بدنى(و تسويۀ آن مباركه سجده كه پس از بيان خلقت انسان از گل 

كند مـراد از آفـرينش ديگـر در  را طرح مى) جسمانى انسان
اين آيه شريفه، ظاهراً همان نفخ روح و آفرينش ساحت ديگرآدمى است و روايات نيز مؤيد ايـن 

  
از شـدن  دربارO نحوO استنباط بقاء روح پـس از جـدا

  . بدن ذكر شد در مورد اين آيه شريفه نيز ساری و جاری است
وُح مِْن َأْمِر َربى َو َما ُأوتِيتُْم مِـَن الْعِلْـِم ِإال قَلِـيالً  وحِ قُِل الر ؛ )يْسَألُونََك َعِن الر  Oو دربـار

فرمان پروردگـار مـن اسـت، و بـه شـما از دانـش جـز 

، التبیـان فـ� تفسـیر القـران: نـك( در اين آيه شريفه احتماالتى دربارO مراد از روح ذكر شده اسـت
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ای كه بر فناء روح آدمى هنگام مـردن داللـت كنـد وجـود نـدارد بلكـه آيـاتى بـر بقـاء آن  و آيه
توان استنباط كرد كه روح پس از مردن همچنان به حيات خـود ادامـه مى مى 5داللت دارند

شايد نيز بتوان گفت كه همين اضافه تشريفى روح به خد
آن نيز داللت داردبودن  خداوند، بر تجرد و غير مادی

نَْساَن مِْن ُسالَلٍَة مِْن طِينٍ  وَ (. 2   لَقَْد َخلَقْنَا اْإلِ
الَْعلَقََة ُمْضغًَة فََخلَقْنَا الُْمْضغََة عَِظاماً فَكََسْونَا الْعَِظاَم لَْحماً ثُم َأنَْشأْنَاُه َخلْقـاً آَخـَر فَتَبَـَعلَقًَة فََخلَقْنَا 

ُ َأْحَسُن الَْخالِقِينَ  و به يقين، انسان را از عصاره؛  )اّهللاٰ
گاه نطفـه را بـه صـورت علقـه درآورديـم آن* وار قرار داديم اى در جايگاهى است نطفه

مضغه گردانيديم، و آن گاه مضغه را استخوانهايى ساختيم، بعد اسـتخوانها را ] به صورت[علقه را 
آفرينشى ديگر پديد آورديـم] جنين را در[با گوشتى پوشانيديم، آنگاه 

  . )14-12/مؤمنون( بهترين آفرينندگان است
در اين آيه شريفه پس از بيان خلقت انسان از گل و مراحـل تكـّون او از نطفـه، علقـه، مضـغه 

؛ آنگاه آن را به صورت آفرينشى ديگر پديـد آورديـمم َأنَْشأْنَاُه َخلْقاً آَخرَ ث«: فرمايد مى... و
تعبير شده است غير از » أنشأناه«آفرينش ديگر كه از آن به 

تعبير شده است و پس از اين مرحله است كه مى» خلقنا«
و همچنين آيات » انشأنا«به » خلقنا«توجه به تغيير تعبير 

مباركه سجده كه پس از بيان خلقت انسان از گل 
جسمانى انسان/خلقت بُعد غيربدنى(مسئله نفخ روح 

اين آيه شريفه، ظاهراً همان نفخ روح و آفرينش ساحت ديگرآدمى است و روايات نيز مؤيد ايـن 
  .)2ص ،15ج ق،.  ه1417طبايى،  طبا: نك( معنا هستند

دربارO نحوO استنباط بقاء روح پـس از جـدا) 1(در ضمن، مطالبى كه ذيل آيات بند 
بدن ذكر شد در مورد اين آيه شريفه نيز ساری و جاری است

وُح مِْن َأْمِر َربى َو َما ُأوتِيتُْم مِـَن الْعِلْـِم ِإال قَلِـيالً  وَ (. 3 وحِ قُِل الر يْسَألُونََك َعِن الر
فرمان پروردگـار مـن اسـت، و بـه شـما از دانـش جـز ] سنخ[روح از «: پرسند، بگو روح از تو مى

  . )85/إسراء( اندكى داده نشده است
در اين آيه شريفه احتماالتى دربارO مراد از روح ذكر شده اسـت
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 ،8ج ،1378طيــب ؛ 195ص ،13ج  ، ق. ه1417 يى،طباطبــا؛ 694
اطیـب البیـان فـ� تفسـیر (كه بر اسـاس يكـى از احتمـاالت مـراد از روح، روح انسـانى اسـت 

و اگر اين احتمال درست باشد، داللـت بـر آن دارد كـه غيـر از بـدن، سـاحتى 
، عالمـه طباطبـايى ايـن )355ص ،1373،مصـباح يـزدی

بـر اسـاس ايـن احتمـال بـه وضـوح . )195، ص13، ج

در آياتى از قرآن از مردن به توفّى تعبير شده اسـت كـه در برخـى از آنهـا تـوفى بـه خـدا 
و در برخـــى ديگـــر بـــه  )97/نســـاء(؛ در برخـــى بـــه مالئكـــه 

يتََوفى اْألَنْفَُس ِحيَن َمْوتَِها َو التِى لَْم تَُمْت فِى َمنَامَِها فَيْمِسـُك التِـى 
ُرونَ  فِى ٰذلَِك َآليـاٍت لِقَـْوٍم يتَفَكـ ى ِإنخـدا   ؛ ) َرى ِإلَى َأَجٍل ُمَسم

خوابش نمـرده ] موقع[روحى را كه در ] نيز[ستاند، و 
دارد، و آن ديگر  را كه مرگ را بر او واجب كرده نگاه مى

بـراى ] امـر[قطعـاً در ايـن . فرسـتد بـازپس مـى] به سوى زنـدگِى دنيـا
اكُْم َملَـُك الَْمـْوِت (و . )42/مـرز(7ست] از قدرت خدا قُـْل يتََوفـ

فرشته مرگى كه بر شـما گمـارده شـده، جانتـان را 
اُهُم (. )11/سـجده(شـويد ستاند، آن گاه بـه سـوى پروردگارتـان بازگردانيـده مـى ِذيَن تَتََوفـ الـ

همان كسـانى كـه فرشـتگان ؛  )وا الَْجنَة بَِما كُنْتُْم تَعَْملُونَ 
آنچـه ] پاداش[درود بر شما باد، به «: گويند مى] و به آنان

ِذيَن كَفَـُروا الَْمالَ  ى الـئِكَـُة يْضـِربُوَن َو لَْو تََرى ِإذْ يتََوف
گـاه كـه فرشـتگان جـان كـافران را  و اگر ببينى آن

  . )50/أنفال( 8عذاب سوزان را بچشيد: ] گويند
دين از مديون كه به همان معنای » توفّى«طور كامل است مانند 

، طبرسى؛ 351ص  ،16ج ، ق. ه1417 يى،طباطبا :نك( استيفای دين، يعنى به تمام و كمال گرفتن آن است
بـه ميـان آمـده » تـوفّى«در اين آيات هنگام مردن سـخن از

جـان موجـود اسـت، پـس چـه چيـزی  حال سئوال اين است كه هنگام مردن بدن انسـان بى

 

 

694ص، 1، جاألصـف� فــ� تفسـیر القــران؛ ؛ 515، ص6ج
كه بر اسـاس يكـى از احتمـاالت مـراد از روح، روح انسـانى اسـت  )301ص

و اگر اين احتمال درست باشد، داللـت بـر آن دارد كـه غيـر از بـدن، سـاحتى . )301، ص8،جالقران
مصـباح يـزدی( داردعنوان روح نيز در انسـان وجـود  ديگر به

، جق . ه1417 يى،طباطبـا( احتمال را رد كرده اسـت
  . ساحت ديگر آدمى روح ناميده شده است

در آياتى از قرآن از مردن به توفّى تعبير شده اسـت كـه در برخـى از آنهـا تـوفى بـه خـدا . 4
؛ در برخـــى بـــه مالئكـــه )42/زمـــر(داده شـــده اســـتنســـبت 

  6. )11/سجده(الموت ملك
ُ (: از جمله آيات شريفه يتََوفى اْألَنْفَُس ِحيَن َمْوتَِها َو التِى لَْم تَُمْت فِى َمنَامَِها فَيْمِسـُك التِـى  اّهللاٰ

ُرونَ قََضى َعلَيَها الَْمْوَت َو يْرِسُل اْألُخْ  فِى ٰذلَِك َآليـاٍت لِقَـْوٍم يتَفَكـ ى ِإنَرى ِإلَى َأَجٍل ُمَسم
ستاند، و  روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى بازمى

را كه مرگ را بر او واجب كرده نگاه مى] نفسى[پس آن  ؛]كند قبض مى[است 
به سوى زنـدگِى دنيـا[را تا هنگامى معين ] نَفْسها[

از قدرت خدا[هايى  انديشند نشانه مردمى كه مى
 كُْم تُْرَجعُونَ الِإلَى َرب َل بِكُْم ثُمفرشته مرگى كه بر شـما گمـارده شـده، جانتـان را : بگو؛  ) ِذی ُوك

ستاند، آن گاه بـه سـوى پروردگارتـان بازگردانيـده مـى مى
 ُ وا الَْجنَة بَِما كُنْتُْم تَعَْملُونَ الَْمالَئِكَُة َطيبِيَن يقُولُوَن َسالٌَم َعلَيكُْم اْدُخل

و به آنان[ستانند  جانشان را در حالى كه پاكند مى
ِذيَن كَفَـُروا الَْمالَ ( ).32/نحـل(داديد به بهشت درآييد انجام مى ى الـَو لَْو تََرى ِإذْ يتََوف

و اگر ببينى آن؛  ) ُوُجوَهُهْم َو َأْدبَاَرُهْم َو ذُوقُوا َعَذاَب الَْحِريقِ 
گويند[زنند و  ستانند، بر چهره و پشت آنان مى مى

طور كامل است مانند  گرفتن چيزی به» توفّى«معنای 
استيفای دين، يعنى به تمام و كمال گرفتن آن است

در اين آيات هنگام مردن سـخن از. )150و149ص ،3ج و؛ 445ص ،1ج ،1372
حال سئوال اين است كه هنگام مردن بدن انسـان بى. است



» توفّى«نيز هنگام خوابيدن  42شود؟ جالب اينجاست كه در سورO زمر آيه 
پـس، در حـال خـواب . واب در بستر قـرار داردذكر شده است در حالى كه بدن انسان در حال خ

توان اسـتنباط كـرد كـه انسـان  شود؟ با تأمل در اين آيات مى
شـود و  دارای دو ساحت است كه يك ساحت او غير از بدن هنگام مـردن و خوابيـدن گرفتـه مى

رگ برای او حتمى شده اسـت، نگـاه تفاوت مردن و خوابيدن تنها در اين است كه نفسى را كه م
شود كـه  پس معلوم مى. گرداند ها را كه مرگ آنها حتمى نشده است برمى

به غير از ساحت بدن، ساحت ديگری نيز در انسان وجـود دارد كـه در هنگـام مـرگ و خوابيـدن 
9جا از آن تعبير بـه نفـس شـده اسـت
و  )265ص ،17ج ، ق. ه1417 يى،طباطبـا( 

  . )269ص  همان،( ها تعلق دارند
زمـين ناپديـد ] خاك[گويند آيا چون در «سوره سجده در پاسخ به كسانى كه 
ى ؛ يعنـ»گيـرد بگو فرشته مرگ شـما را مى«: فرمايد

در زمـين ناپديـد شـويد شـدن  ای باشيد كه با مردن و خاك
شود و او همچنـان بـاقى و زنـده  بلكه حقيقت اصلى شما كه همان روح و جان شماست گرفته مى

كه در اين آيات انسان با آنهـا مـورد خطـاب قـرار 
كند كه هويت اصلى انسان همـان  گرفته است عالوه بر اثبات وجود حقيقتى غير از بدن اثبات مى

  .)451ص ،1373مصباح يزدی، 

  آيات دال بر تك ساحتى نبودن به داللت التزامى
جـود سـاحتى غيـر از بـدن در كند كه تبيين وجود آنها جز بـا فـرض و

پذير نيست، از جمله ايمان، توبه، غفران، حبط اعمال، گمشدن سعى آدمى در حيات 
  .شود جا تنها به ايمان، استغفار و توبه پرداخته مى

رای آن ذكر در آيات بسيار زيادی از قرآن مسئلۀ ايمان مطرح شده است كه گاهى متعلقى ب
به ... و) اّهللاٰ  ما انزل(های آسمانى حيات اخروی، مالئكه، كتاب

الَةَ  يقِيُمونَ  وَ  بِالْغَيِب  يْؤمِنُونَ  الِذينَ (عنوان متعلق ايمان آمده است مانند آيۀ شريفۀ  ا وَ  الص مِم 
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شود؟ جالب اينجاست كه در سورO زمر آيه  طور كامل گرفته مى به
ذكر شده است در حالى كه بدن انسان در حال خ

شود؟ با تأمل در اين آيات مى چه چيزی به تمام و كمال گرفته مى
دارای دو ساحت است كه يك ساحت او غير از بدن هنگام مـردن و خوابيـدن گرفتـه مى

تفاوت مردن و خوابيدن تنها در اين است كه نفسى را كه م
ها را كه مرگ آنها حتمى نشده است برمى دارند و ديگر نفس مى

به غير از ساحت بدن، ساحت ديگری نيز در انسان وجـود دارد كـه در هنگـام مـرگ و خوابيـدن 
جا از آن تعبير بـه نفـس شـده اسـت شود كه در اين اخذ مى

ها تعلق دارند هايى است كه به بدن مراد از آن نيز روح
سوره سجده در پاسخ به كسانى كه  11آيه شريفه 

فرمايد مى» ای خواهيم يافت؟ شديم آيا آفرينش تازه
ای باشيد كه با مردن و خاك چنين نيست كه شما همين بدن مادی

بلكه حقيقت اصلى شما كه همان روح و جان شماست گرفته مى
  . است

كه در اين آيات انسان با آنهـا مـورد خطـاب قـرار ] ايشان[» ُهم«يا ] شما[» كُم«در ضمن تعبير 
گرفته است عالوه بر اثبات وجود حقيقتى غير از بدن اثبات مى

مصباح يزدی، ( ماند الموت مى  حقيقتى است كه در نزد ملك

آيات دال بر تك ساحتى نبودن به داللت التزامى) ب
كند كه تبيين وجود آنها جز بـا فـرض و  قرآن حقايقى را مطرح مى

پذير نيست، از جمله ايمان، توبه، غفران، حبط اعمال، گمشدن سعى آدمى در حيات   انسان امكان
جا تنها به ايمان، استغفار و توبه پرداخته مى در اين... . دنيا و

  ايمان. 1
در آيات بسيار زيادی از قرآن مسئلۀ ايمان مطرح شده است كه گاهى متعلقى ب

حيات اخروی، مالئكه، كتاب  نشده است و گاهى خدا، پيامبران،
عنوان متعلق ايمان آمده است مانند آيۀ شريفۀ 
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دارند، و از آنچه به ايشان  آورند، و نماز را بر پا مى
 و؛ )قَبْلِكَ  مِنْ  ُأنِْزلَ  َما وَ  ِإلَيكَ  ُأنِْزلَ  بَِما يْؤمِنُونَ  

 آورند مى ايمان، است شده نازل تو از پيش آنچه
 فِى َأنْفُِسِهمْ  وَ  بَِأْمَوالِِهمْ  َجاَهُدوا وَ  يْرتَابُوا لَمْ  ثُم  َرُسولِهِ 

[  و گرويده او پيامبر و خدا به كه اند كسانى مؤمنان
 كردارند راست كه اينانند؛ اند كرده جهاد خدا راه

هايى باشد كه در  روشن است كه در مواردی كه متعلق ايمان ذكر نشده است متعلق آن همان

... آنچه مسلم است اين است كه از يك سو از نظر قرآن ايمان آوردن به خدا، پيامبران و
كه عده بسياری به خدا ايمان  امری اختياری است و اجباری در كار نيست چراكه عالوه بر آن

 ِ  ؛) ُأولٰئَِك ُهُم الَْخاِسُرونَ  َو الِذيَن آَمنُوا بِالْبَاطِِل َو كَفَُروا بِاّهللاٰ
به خداوند خود ) 52/ عنكبوت( اند همان زيانكارانند و آنان كه به باطل گرويده و خدا را انكار كرده

ا وَ  َشاكِراً  يا ؛نموديم بدو را راه ما؛ )كَفُوراً  ِإم 
 .  

كه يقين به آيات االهى داشتند ايمان نياورده و منكر حق 
 از، داشت يقين بدان دلهايشان آنكه با ؛)... ُعلُّواً  وَ 
 قَالُوا َوِإذْ (: فرمايد و يا از قول منكران حق مى) 14
َماءِ  مِنَ  ِحَجاَرةً  َعلَينَا ياد[  ؛ و) َألِيمٍ  بَِعَذاٍب  ائْتِنَا َأوِ  الس 
 از ما بر پس، توست جانب از حق  همان]  كتاب[ 
، كه حتى در صورت حق )32/أنفال( بياور ما سر 

بودن پيامبر حاضر به ايمان آوردن نبوده و از سر لجاجت و عناد تقاضای هالكت خود را 

كردن مؤمنان و كافران تنها در صورتى معقول است 
كه ايمان و كفر امری اختياری باشند و اال كسى را برای اموری كه در اختيار اوست نه تحسين 

  .دهند و نه كيفر

 

 

آورند، و نماز را بر پا مى ايمان مىآنان كه به غيب ؛ )ينْفِقُونَ  َرَزقْنَاُهمْ 
 الِذينَ (؛ )3/هبقر(كنند ايم انفاق مى روزى داده

آنچه به و، آمده فرود تو سوى به بدانچه كه آنان
َما(؛ )4/هبقر( ِ  آَمنُوا الِذينَ  الُْمْؤمِنُونَ  ِإن َرُسولِهِ  وَ  بِاّهللاٰ

ِ  َسبِيلِ  اِدقُونَ  ُهمُ  ُأولٰئِكَ  اّهللاٰ مؤمنان، حقيقت ر؛ د) الص
راه در جانشان و مال با و نياورده شك]  ديگر

  ).15/جراتح(
روشن است كه در مواردی كه متعلق ايمان ذكر نشده است متعلق آن همان

  .ديگر آيات آمده است
آنچه مسلم است اين است كه از يك سو از نظر قرآن ايمان آوردن به خدا، پيامبران و

امری اختياری است و اجباری در كار نيست چراكه عالوه بر آن
ِ  ...(اند  نياورده بلكه به او كفر ورزيده َو الِذيَن آَمنُوا بِالْبَاطِِل َو كَفَُروا بِاّهللاٰ

و آنان كه به باطل گرويده و خدا را انكار كرده
بِيلَ  َهَدينَاهُ  ِإنا(: فرمايد صراحت مى ا الس َشاكِراً  ِإم

. )3/إنسان( ناسپاسگزار يا و بود خواهد سپاسگزار
كه يقين به آيات االهى داشتند ايمان نياورده و منكر حق  روست كه فرعونيان با اين و از همين

وَ  ُظلْماً  َأنْفُُسُهمْ  اْستَيقَنَتَْها وَ  بَِها َجَحُدوا وَ (شدند 
14/ملن(...  كردند انكار را آن تكبّر و ظلم روى
 ُهمُهوَ  ٰهَذا كَانَ  ِإنْ  الل  َعلَينَا فََأْمطِرْ  عِنِْدكَ  مِنْ  الَْحق
[  اين اگر، خدايا« : گفتند كه را هنگامى]  كن

 بر دردناك عذابى يا بباران سنگهايى آسمان
بودن پيامبر حاضر به ايمان آوردن نبوده و از سر لجاجت و عناد تقاضای هالكت خود را 

  .دارند  مى
كردن مؤمنان و كافران تنها در صورتى معقول است و از سوی ديگر، پاداش دادن، و كيفر 

كه ايمان و كفر امری اختياری باشند و اال كسى را برای اموری كه در اختيار اوست نه تحسين 
دهند و نه كيفر كنند و نه تقبيح؛ نه پاداشى مى مى



ت ساری و كه در عالم طبيعت قانون علي حال با توجه به اختياری بودن ايمان و با توجه به اين
تواند  شود كه ايمان نمى جاری است و اراده و اختياری در عالم طبيعت در كار نيست معلوم مى

ربط و نسبتى با عالم طبيعت و بدن آدمى داشته باشد بلكه بايد ساحتى ديگر غير بدن در آدمى 
  .باشد كه با اراده و اختيار خود بتواند هم ايمان بياورد و هم كفر ورزد

در آيات بسياری مسئلۀ توبه و استغفار ذكر شده است و از گناهكاران خواسته شـده اسـت كـه بـا 
َأِن اْسـتَغْفُِروا  وَ (توبه و استغفار از گناهان خود بازگشته و راه هـدايت در پـيش گيرنـد، از جملـه 

بخواهيـد، سـپس بـه درگـاه او توبـه و اينكـه از پروردگارتـان آمـرزش 
ى َرِحـيٌم َوُدودٌ  َربـ تُوبُـوا ِإلَيـِه ِإن كُـْم ثُـمو از پروردگـار خـود ؛ )َو اْسـتَغْفُِروا َرب

] بنـدگان [ آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد كه پروردگار مـن مهربـان و دوسـتدار 
ِ َجمِيًعا َأيَه الُْمْؤمِنُوَن لََعلكـْم تُفْلُِحـونَ  از [اى مؤمنـان، همگـى  ...؛ )ى اّهللاٰ

يا َأيَها الِذيَن آَمنُوا تُوبُوا ِإلَى (.)31/نور(به درگاه خدا توبه كنيد، اميد كه رستگار شويد 
اى راســتين كنيــد  بــه درگــاه خــدا توبــهايــد،  اى كســانى كــه ايمــان آورده

شود و اين  بيان مى» اتوب اليه«و » استغفراّهللاٰ «آنچه مسلم است توبه و استغفار گرچه با الفاظ 
عبارت از جمله ذكرهای مهم است ولى حقيقت توبه و استغفار از مقوله لفظ نيست بلكه يكى از 
دم بازگشت به گناه و جبران آن با كارهای نيك 

 مطهری،(»يك حالت روحى ـ روانى و يك انقالب روحى است
توبه تغيير مسير دادن است ولى نه تغيير مسير ساده از تغيير مسيری كه گياه 

 همان،(» يك قيام اصالحى است«؛ به عبارت ديگر توبه 
 يتُوُب َعلَيِه ِإن َ فََمْن تَاَب مِْن بَعِْد ُظلْمِِه َو َأْصلََح فَِإن اّهللاٰ

را پس هر كه بعد از ستم كردنش توبه كند و به صالح آيد، خدا توبه او 
َمْن َعمَِل مِنْكُْم ُسوءًا بَِجَهالٍَة ثُم تَاَب مِْن ...( ).39/ه

هر كس از شما به نادانى كار بدى كند و آن گاه به توبه و 
ا َمْن تَاَب َو آَمَن َو َعمَِل َصالِحًا فََعَسى ( ).54/أنعام فََأم

 

 

هم
زد

پان
ل 

سا
/ 

ره
ما

ش
 

وم
س

 

128  

حال با توجه به اختياری بودن ايمان و با توجه به اين
جاری است و اراده و اختياری در عالم طبيعت در كار نيست معلوم مى

ربط و نسبتى با عالم طبيعت و بدن آدمى داشته باشد بلكه بايد ساحتى ديگر غير بدن در آدمى 
باشد كه با اراده و اختيار خود بتواند هم ايمان بياورد و هم كفر ورزد

  استغفار  توبه و. 2
در آيات بسياری مسئلۀ توبه و استغفار ذكر شده است و از گناهكاران خواسته شـده اسـت كـه بـا 

توبه و استغفار از گناهان خود بازگشته و راه هـدايت در پـيش گيرنـد، از جملـه 
و اينكـه از پروردگارتـان آمـرزش ؛ )...َربكُْم ثُم تُوبُـوا ِإلَيـِه 

ى َرِحـيٌم َوُدودٌ ( .)3/هـود(كنيد َربـ تُوبُـوا ِإلَيـِه ِإن كُـْم ثُـمَو اْسـتَغْفُِروا َرب
آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد كه پروردگار مـن مهربـان و دوسـتدار 

َ ...().9/هود( است ِ َجمِيًعا َأيَه الُْمْؤمِنُوَن لََعلكـْم تُفْلُِحـونَ َوتُوبُوا ِإل ى اّهللاٰ
به درگاه خدا توبه كنيد، اميد كه رستگار شويد ] مرد و زن

ِ تَْوبـَـًة نَُصــوحاً  اى كســانى كــه ايمــان آورده؛ )...اّهللاٰ
  .)8/حريمت(

آنچه مسلم است توبه و استغفار گرچه با الفاظ 
عبارت از جمله ذكرهای مهم است ولى حقيقت توبه و استغفار از مقوله لفظ نيست بلكه يكى از 

دم بازگشت به گناه و جبران آن با كارهای نيك های مهم در هر دو مقوله پشيمانى و ع مؤلفه
يك حالت روحى ـ روانى و يك انقالب روحى است«توبه و استغفار واقعى . است

توبه تغيير مسير دادن است ولى نه تغيير مسير ساده از تغيير مسيری كه گياه «؛ )536ص ،23ج
؛ به عبارت ديگر توبه )537ص همان،(دهد دهد و يا حيوان مى مى
َ يتُوُب َعلَيِه ِإن (و لذاست كه در قرآن آمده است  )569ص فََمْن تَاَب مِْن بَعِْد ُظلْمِِه َو َأْصلََح فَِإن اّهللاٰ

َ غَفُوٌر َرِحيمٌ  پس هر كه بعد از ستم كردنش توبه كند و به صالح آيد، خدا توبه او ؛ ) اّهللاٰ
همائد( پذيرد، كه خدا آمرزنده مهربان است مى

ُه غَفُوٌر َرِحيمٌ  هر كس از شما به نادانى كار بدى كند و آن گاه به توبه و ...؛ )  بَعِْدِه َو َأْصلََح فََأن
أنعام(صالح آيد، پس وى آمرزنده مهربان است 



129  

نف
 ي

ك 
ت

 
حت

سا
 ي

و م
را

ي
  

ن 
ود

ب
 

دم
آ

 ي
آن

قر
در 

  
   

و اّما كسى كه توبه كند و ايمان آوَرد و به كار شايسته پردازد، اميد كه 

حيوان، گياه و جماد اين سنخ انقالب روحى و مسير اصالحى از مختصات انسان است و در 
های اصلى توبه و  كه يكى از مؤلفه توان گفت كه اوالً، با توجه با اين

چرا  ؛استغفار پشيمانى است در عالم طبيعت و از جمله در ساحت بدن آدمى، پشيمانى معنا ندارد
كه در عالم طبيعت نظام على و معلولى حاكم است و بازگشتى در آن ميسر نيست و از 

هايمان كهنه و  روست كه اگر گرسنه و تشنه شويم و يا پير و فرتوت شويم و يا لباس
های  معناست؛ چون هر يك از اين امور معلول علت

پس . پذيرد و پشيمانى و بازگشت معنا ندارد و با وجود علت معلول ناگزير تحقق مى
كند و در جبران آن  شود و اظهار ندامت مى اينكه آدمى از برخى از رفتارهای خود پشيمان مى

تواند داشته باشد و بايد ساحت ديگری در كار  كوشد، ربط و نسبتى با ساحت بدن او نمى
و بازگشت به خدا در ) و اتوب اليه(در توبه بازگشت به سوی خدا مطرح است 

معناست بلكه با پذيرش توبه و تحقق بازگشت به خدا، در ساحت 

َ يِحب ...(ثالثاً، خداوند در قرآن كريم فرموده است كه  ـرِ ِإن اّهللاٰ الُْمتََطه ابِيَن َو يِحـب وينَ الت ( ،
حاكى از آن است كه توبه در پـاكيزگى آدم نقـش 
. كند، مسلم آن است كه مراد از اين پاكيزگى و طهارت، پاكيزگى و طهارت بـدن نيسـت

ير از بدن آدمـى در كـار نباشـد ايـن سـنخ پس پاكيزگى چه چيزی است؟ اگر ساحتى ديگر به غ

سـاحتى نبـودن آدمـى اسـتنباط  شـود از ايـن سـنخ آيـات تنهـا تك
حيات خـود ادامـه  شود ولى اينكه ساحت ديگری آدمى غير از بدن بعـد از مـردن همچنـان بـه

  انسان و تك ساحتى نبودن او به داللت التزامى
كار رفته در اين دسته از آيات بـاقى دانسـتن انسـان پـس از 

 

 

و اّما كسى كه توبه كند و ايمان آوَرد و به كار شايسته پردازد، اميد كه ؛ )َأْن يكُوَن ِمَن الُْمفْلِِحينَ 
  )67/ قصص(از رستگاران باشد

اين سنخ انقالب روحى و مسير اصالحى از مختصات انسان است و در 
توان گفت كه اوالً، با توجه با اين حال مى. شود ديده نمى

استغفار پشيمانى است در عالم طبيعت و از جمله در ساحت بدن آدمى، پشيمانى معنا ندارد
كه در عالم طبيعت نظام على و معلولى حاكم است و بازگشتى در آن ميسر نيست و از 

روست كه اگر گرسنه و تشنه شويم و يا پير و فرتوت شويم و يا لباس همين
معناست؛ چون هر يك از اين امور معلول علت پشيمانى در مورد آنها بى... فرسوده شوند و 

و با وجود علت معلول ناگزير تحقق مى خود هستند
اينكه آدمى از برخى از رفتارهای خود پشيمان مى

كوشد، ربط و نسبتى با ساحت بدن او نمى مى
در توبه بازگشت به سوی خدا مطرح است ثانياً، . باشد

معناست بلكه با پذيرش توبه و تحقق بازگشت به خدا، در ساحت  ساحت بدن آدمى نه تنها بى
  .دهد بدن آدمى هيچ اتفاقى رخ نمى

ثالثاً، خداوند در قرآن كريم فرموده است كه 
حاكى از آن است كه توبه در پـاكيزگى آدم نقـش » متطهرين«و » توابين«دو واژه  كنار هم آمدن

كند، مسلم آن است كه مراد از اين پاكيزگى و طهارت، پاكيزگى و طهارت بـدن نيسـت ايفا مى
پس پاكيزگى چه چيزی است؟ اگر ساحتى ديگر به غ

  .آيات معنای محصلى نخواهند داشت
شـود از ايـن سـنخ آيـات تنهـا تك گونه كه مشاهده مى همان

شود ولى اينكه ساحت ديگری آدمى غير از بدن بعـد از مـردن همچنـان بـه مى
  .شود اط نمىدهند يا نه، از اين آيات استنب مى

انسان و تك ساحتى نبودن او به داللت التزامىبودن  آيات دال بر ناميرا) ج
كار رفته در اين دسته از آيات بـاقى دانسـتن انسـان پـس از  الزمۀ به معنای حقيقى گرفتن الفاظ به

  . شدن بدن اوست متالشى



  : ها پس از مردن و تقاضای بازگشت به دنيا
َهـا كَلَِمـٌة *  ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم الَْمْوُت قَاَل َرب اْرجِعُونِ  لََعلى َأْعَمُل َصالِحاً فِيَما تََركْـُت كَـال ِإن
گـاه كـه مـرگ يكـى از ايشـان فـرا رسـد،  تـا آن؛ 

نه چنين . ام كار نيكى انجام دهم شايد من در آنچه وانهاده
شـاپيش آنـان برزخـى اسـت تـا روزى كـه ياست، اين سخنى اسـت كـه او گوينـده آن اسـت و پ

َأَحَدكُُم الَْمْوُت َو َأنْفِقُوا مِْن َما َرَزقْنَاكُْم مِْن قَبِْل َأْن يأْتِى 
ـالِِحينَ  َق َو َأكُْن مِـَن الص د ْرتَنِى ِإلَى َأَجٍل قَِريٍب فََأص لَْو الَ َأخ و از آنچـه روزِى شـما ؛  ) فَيقُوَل َرب

پروردگارا، چـرا : كه يكى از شما را مرگ فرا رسد و بگويد
  10.)10/منافقون( را به تأخير نينداختى تا صدقه دهم و از نيكوكاران باشم؟

ها پـس از مـرگ مطـرح شـده اسـت و در آيـه اول تمنـای 
كـه چـرا مـرگ مـرا بـه تـأخير  بازگشت به دنيا و انجام اعمال صالح و در آيه دوم اعتراض به اين
واضح است كـه در صـورتى . از شايستگان باشم، ذكر شده است

سخن گفتن و تمنای بازگشت به دنيا پس از مرگ درست است كه انسان به نحوی وجـود داشـته 
پس الزمه به معنای حقيقى گرفتن اين دو آيه و آياتى از ايـن قبيـل و سـخن گفـتن واقعـى 

جان بر روی زمين اين است كه انسـان بـا مـردن  بى
شـود بـه حيـات  باز هم به نحوی وجود داشته باشد و در سرايى ديگر كه از آن به بـرزخ تعبيـر مى

روزى كه فرشـتگان را ؛  )راً َمْحُجوراً يْوَم يَرْوَن الَْمالَئِكََة الَ بُْشَرى يْوَمئٍِذ لِلُْمْجِرمِيَن َو يقُولُوَن ِحجْ 
 ]از رحمـت خداييـد[دور و ممنـوع : گوينـد ببينند، آن روز براى گناهكاران بشارتى نيست، و مى

كه ايـن امـر در چـه زمـانى  در اين آيه شريفه ديدن مالئكه مطرح شده است ولى در اين باره 
 كـه ظـرف ديـدن مالئكـه قيامـت اسـت يكى اين :

عالمه طباطبـايى بـا . كه پس از مرگ و در عالم برزخ است
كه دربـارO اوصـاف مـرگ و پـس از مـرگ در قـرآن آمـده 

  ).200ص ،15ج ، ق. ه1417
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ها پس از مردن و تقاضای بازگشت به دنيا سخن گفتن انسان. 1
) اْرجِعُونِ  ىَحت ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم الَْمْوُت قَاَل َرب

؛   )ُهَو قَائِلَُها َو مِْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ ِإلَى يْوِم يبَْعثُـونَ 
شايد من در آنچه وانهاده * را، مرا بازگردانيدپروردگا: گويد مى

است، اين سخنى اسـت كـه او گوينـده آن اسـت و پ
َو َأنْفِقُوا مِْن َما َرَزقْنَاكُْم مِْن قَبِْل َأْن يأْتِى (. )100و99/مؤمنـون( برانگيخته خواهند شد

ـالِِحينَ  َق َو َأكُْن مِـَن الص د ْرتَنِى ِإلَى َأَجٍل قَِريٍب فََأص لَْو الَ َأخ فَيقُوَل َرب
كه يكى از شما را مرگ فرا رسد و بگويد ايم، انفاق كنيد، پيش از آن گردانيده

را به تأخير نينداختى تا صدقه دهم و از نيكوكاران باشم؟م] اجل[تا مّدتى بيشتر 
ها پـس از مـرگ مطـرح شـده اسـت و در آيـه اول تمنـای  در هر دو آيه سخن گفـتن انسـان

بازگشت به دنيا و انجام اعمال صالح و در آيه دوم اعتراض به اين
از شايستگان باشم، ذكر شده است نينداختى تا بتوانم صدقه دهم و

سخن گفتن و تمنای بازگشت به دنيا پس از مرگ درست است كه انسان به نحوی وجـود داشـته 
پس الزمه به معنای حقيقى گرفتن اين دو آيه و آياتى از ايـن قبيـل و سـخن گفـتن واقعـى . باشد

بى انسان پس از مرگ با توجه به قرارگرفتن بدن
باز هم به نحوی وجود داشته باشد و در سرايى ديگر كه از آن به بـرزخ تعبيـر مى

  . خود ادامه دهد

  ديدن مالئكه پس از مرگ. 2
يْوَم يَرْوَن الَْمالَئِكََة الَ بُْشَرى يْوَمئٍِذ لِلُْمْجِرمِيَن َو يقُولُوَن ِحجْ (

ببينند، آن روز براى گناهكاران بشارتى نيست، و مى
  . )97/فرقان(

در اين آيه شريفه ديدن مالئكه مطرح شده است ولى در اين باره 
:كند دو احتمال مطرح شده است تحقق پيدا مى

كه پس از مرگ و در عالم برزخ است و ديگر آن )261ص ،7ج ،1372طبرسى، (
كه دربـارO اوصـاف مـرگ و پـس از مـرگ در قـرآن آمـده  11توجه به سياق آيات و ساير آياتى
1417 يى،طباطبا( دهد است احتمال دوم را ترجيح مى
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سـوره  93كـه ايـن معنـا از آيـه (كه مراد از اين آيه ديدن مالئكه پس از مرگ باشـد 
توان نتيجه گرفت كـه انسـان پـس از مـرگ نيـز از حيـات 

  ز مرگها پس از مرگ و بشارت به بهشت پس ا
ُل َعلَيِهُم الَْمالَئِكَُة َأال تََخـافُوا َو الَ تَْحَزنُـوا اْستَقَاُموا تَتَنَز ثُم ُ نَا اّهللاٰ ِة  الِذيَن قَالُوا َرب َو َأبِْشـُروا بِالَْجنـ

نْيا َو فِى اْآلِخرَ  ِة َو لَكُْم فِيَها َما تَْشتَِهى َأنْفُُسـكُْم َو ْحُن َأْولِياُؤكُْم فِى الَْحياِة الد
سـپس ايسـتادگى ؛ »پروردگار مـا خداسـت«: در حقيقت، كسانى كه گفتند
هـان، بـيم مداريـد و غمـين مباشـيد، و بـه «: ] گويند

در زندگى دنيا و در آخرت دوستانتان ماييم، و هـر چـه 
» جـا خواهيـد داشـت براى شماست، و هر چه خواستار باشـيد در آن

ورزنـد  گويند پروردگار ما خداست و در اين راه پايداری مى
بشارت دادن آنان به بهشت و اين سخن آنان كه ما دوستداران شـما در زنـدگى دنيـا و 

 ،2ج ،1372طبرسـى، (و  394ص ،17ج ، ق. ه1417 يى،طباطبـا
ها پس از مرگ نيز زنده هستند كه فرشتگان بر برخى از آنان 

البتـه برخـى از . )27و26؛ يـس 30/؛ فصلّت93/انعام: نك
  .اند  دانسته 14يا در قيامت يا در هر سه موضع

  ها پس از مرگ
ا ُمْستَْضـَعفِيَن فِـى اْألَْرِض قَـالُوا َأ  َأنْفُِسِهْم قَالُوا فِيَم كُنْتُْم قَالُوا كُن

ِ َواِسَعًة فَتَُهاجُِروا فِيَها فَأُولٰئَِك َمأَْواُهْم َجَهـنُم َو َسـاَءْت َمِصـيراً  كسـانى كـه بـر ؛  )لَْم تَكُْن َأْرُض اّهللاٰ
پاسخ » بوديد؟] حال[در چه «: گويند گيرند، مى ن را مى
مگـر زمـين خـدا وسـيع نبـود تـا در آن «: گوينـد مـى

   ).97/نساء(» بد سرانجامى است] دوزخ[پس آنان جايگاهشان دوزخ است، و 
همـان ؛  ) َطيبِيَن يقُولُوَن َسالٌَم َعلَيكُْم اْدُخلُوا الَْجنَة بَِما كُنْـتُْم تَعَْملُـونَ 

درود بر شـما «: گويند مى] و به آنان[ستانند  كسانى كه فرشتگان جانشان را در حالى كه پاكند مى

 

 

كه مراد از اين آيه ديدن مالئكه پس از مرگ باشـد  بنابر اين
توان نتيجه گرفت كـه انسـان پـس از مـرگ نيـز از حيـات  مى) آيد نيز به دست مى 12مباركه انعام

  . بهره نيست بى

ها پس از مرگ و بشارت به بهشت پس ا نزول فرشتگان بر برخى انسان. 3
) تََخـافُوا َو الَ تَْحَزنُـوا ِإن ُل َعلَيِهُم الَْمالَئِكَُة َأال اْستَقَاُموا تَتَنَز ثُم ُ نَا اّهللاٰ الِذيَن قَالُوا َرب

نْيا َو فِى اْآلِخرَ ن *  التِى كُنْتُْم تُوَعُدونَ  ْحُن َأْولِياُؤكُْم فِى الَْحياِة الد
ُعونَ  در حقيقت، كسانى كه گفتند؛  ) لَكُْم فِيَها َما تَد

گويند و مى[آيند  كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى
در زندگى دنيا و در آخرت دوستانتان ماييم، و هـر چـه  . *د شاد باشيدبهشتى كه وعده يافته بودي

براى شماست، و هر چه خواستار باشـيد در آن] بهشت[دلهايتان بخواهد در 
    ).31و30/ فصلت(

گويند پروردگار ما خداست و در اين راه پايداری مى نزول فرشتگان بر كسانى كه مى
بشارت دادن آنان به بهشت و اين سخن آنان كه ما دوستداران شـما در زنـدگى دنيـا و با توجه به 

طباطبـا: نـك( در آخرت هستيم پس از مرگ است
ها پس از مرگ نيز زنده هستند كه فرشتگان بر برخى از آنان  شود كه انسان پس معلوم مى. )17ص

نك( دهند آنان را به بهشت بشارت مىنازل شده و 
يا در قيامت يا در هر سه موضع 13مفسران نزول مالئكه را هنگام مرگ

ها پس از مرگ مخاطب واقع شدن انسان. 4
ا ُمْستَْضـَعفِيَن فِـى اْألَْرِض قَـالُوا َأ ِإن الِذيَن تََوفاُهُم الَْمالَئِكَُة َظالِمِى ( َأنْفُِسِهْم قَالُوا فِيَم كُنْتُْم قَالُوا كُن

ِ َواِسَعًة فَتَُهاجُِروا فِيَها فَأُولٰئَِك َمأَْواُهْم َجَهـنُم َو َسـاَءْت َمِصـيراً  لَْم تَكُْن َأْرُض اّهللاٰ
ن را مىاند، فرشتگان جانشا خويشتن ستمكار بوده

مـى» .ما در زمين از مستضعفان بوديم«: دهند مى
پس آنان جايگاهشان دوزخ است، و » مهاجرت كنيد؟

َطيبِيَن يقُولُوَن َسالٌَم َعلَيكُْم اْدُخلُوا الَْجنَة بَِما كُنْـتُْم تَعَْملُـونَ الِذيَن تَتََوفاُهُم الَْمالَئِكَُة (
كسانى كه فرشتگان جانشان را در حالى كه پاكند مى



  . )32/نحل(» داديد به بهشت درآييد
تتوفـاهم / توفـاهم(وگو بعـد از قـبض روح بـه وسـيله مالئكـه 

دهــد، اگــر انســان پــس از مــرگ بــاقى نباشــد، فرشــتگان بــا چــه كســى ســخن 

  عرضه بر آتش بعد از مرگ و قبل از برپا شدن قيامت
اَعةُ  فِْرَعـْونَ  آلَ  َأْدِخلُوا الس  اينـك[؛  )الَْعـَذاِب  َأَشـد 
:] كـه رسـد مـى فريـاد[ شـود برپـا رستاخيز كه روزى
   ).46/غافر( درآوريد

فرعون صبح و شـام بـر آتـش عرضـه  كه اوالً، آلدر اين آيه شريفه تصريح شده است به اين 
شوند و دخول در آتش شديدتر از عرض بر آتش است و ثانيـاً، 

شـود كـه آنـان پـس از  پس معلوم مى. عرضه بر آتش قبل از ورود در عذاب در روز قيامت است
  ). 335ص ،17ج ، ق. ه1417 يى،طباطبا

عرضه بر آتش هنگام صبح و شام نيز قرينۀ ديگری بر اين است كه عرضه آتش در عـالم قبـر 
 كه ماه و خورشيدی در كار نيست صبح و شامى وجود نـدارد

باشـد كـه  شايد تعبير به صـبح و شـام از آن رو. )818
آيـد و بـه قيـاس روز و شـب   مى  شمار  عالم قبر و برزخ پيش از قيام قيامت است و لذا جزء دنيا به

دنيا برای برزخ نيز روز و شب ذكر شده است و عذاب روز و شب نيز يـا از بابـت ايـن اسـت كـه 
همـين دو هـای ديگـر از تبعـات   شـوند و در وقـت

كند و يـا بـه عـذابى از نـوع   عذاب حكايت مىبودن 
، 6ج ،ق. ه1416نيشابوری،( كه در غير اين دو وقت اصًال عذابى در كار نيست

وجـه اسـت و در عذاب جالـب تشدن  در ضمن تفاوت تعبير عرضه داشتن بر آتش و وارد
شوند و از دور عـذاب را مشـاهده  شود كه قبل از قيامت تنها بر آتش عرضه مى

بيننـد و ايـن  شوند ولى در قيامت با ورود در عـذاب از نزديـك عـذاب را مى
  . عذاب هم مستمر است نه در صبحگاهان و شامگاهان

ست، ولـى روشـن اسـت كـه از حيـث نحـوه وجـود آدمـى 
فرعون و ديگر آدميان نيست و در ضمن كسى قائل به تفصيل نشده است، بلكه يا 
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داديد به بهشت درآييد آنچه انجام مى] پاداش[باد، به 
وگو بعـد از قـبض روح بـه وسـيله مالئكـه  كـه ايـن گفـت اين با توجه بـه

دهــد، اگــر انســان پــس از مــرگ بــاقى نباشــد، فرشــتگان بــا چــه كســى ســخن  رخ مى) المالئكــه
   ؟گويند مى

عرضه بر آتش بعد از مرگ و قبل از برپا شدن قيامت. 5
اَعةُ  تَقُومُ  يْومَ  وَ  َعِشياً  وَ  غُُدّواً  َعلَيَها يعَْرُضونَ  النارُ ( الس
روزى و، شوند مى عرضه آتش بر شام و صبح] هر

درآوريد عذاب] انواع[ ترين سخت در را فرعونيان
در اين آيه شريفه تصريح شده است به اين 

شوند و دخول در آتش شديدتر از عرض بر آتش است و ثانيـاً،  شوند و سپس داخل آتش مى مى
عرضه بر آتش قبل از ورود در عذاب در روز قيامت است

طباطبا( شوند مرگ زنده هستند و بر آتش عرضه مى
عرضه بر آتش هنگام صبح و شام نيز قرينۀ ديگری بر اين است كه عرضه آتش در عـالم قبـر 

كه ماه و خورشيدی در كار نيست صبح و شامى وجود نـدارد است، چرا كه در قيامت به دليل آن
818ص ،8، ج1372طبرسى، ؛ 258، ص2ج ،1367قمى،(

عالم قبر و برزخ پيش از قيام قيامت است و لذا جزء دنيا به
دنيا برای برزخ نيز روز و شب ذكر شده است و عذاب روز و شب نيز يـا از بابـت ايـن اسـت كـه 

شـوند و در وقـت  تنها در اين دو وقت آنان بر عذاب عرضـه مـى
بودن  كه اين تعبير از فراگير عذاب معذبند و يا اين
كه در غير اين دو وقت اصًال عذابى در كار نيست ديگری معذبند و يا اين

در ضمن تفاوت تعبير عرضه داشتن بر آتش و وارد. )38ص
شود كه قبل از قيامت تنها بر آتش عرضه مى از آن استنباط مى

شوند ولى در قيامت با ورود در عـذاب از نزديـك عـذاب را مى كرده و ناراحت مى
عذاب هم مستمر است نه در صبحگاهان و شامگاهان

ست، ولـى روشـن اسـت كـه از حيـث نحـوه وجـود آدمـى فرعون ا  اين آيه گرچه دربارO آل
فرعون و ديگر آدميان نيست و در ضمن كسى قائل به تفصيل نشده است، بلكه يا   تفاوتى ميان آل
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 ،حقى برسـوی؛ 521،ص27،ج ق. ه1420فخر رازی،( عذاب قبر برای همه هست يا برای هيچ كس نيست

كردن و ترساندن آنها از آتش  فرعون به معنای نصيحت
توان آيه شريفه را حمل به عالم قبر كرد؛ اوالً، عذاب عـالم قبـر بـر فـرض وجـود 
دائمى است در حالى كه اين آيه شر يفه عرضه آتش را مختص بـه صـبح و شـب كـرده اسـت و 

 رو، ايـن از. نيا دارد و در عـالم قبـر صـبح و شـبى در كـار نيسـت
فرعـون بـه معنـای ترسـاندن آنهـا از   مضمون آيه دربارO حيات دنيوی است و عرضه آتـش بـر آل

چـون معنـای حقيقـى عرضـه آتـش عرضـه خـود . 
و امـا در بـاب عرضـه آتـش در . آنها از آتشآتش بر آنهاست نه عرضه عباراتى دال بر ترساندن 
كه عذاب در عالم قبـر تنهـا در ايـن دو وقـت  دو وقت صبح و شب اوالً، چه اشكالى است در اين

توانـد كنايـه از   عرضه شود و در آخرت دائمى باشد و ثانياً، عرضـه عـذاب در صـبح و شـب مـى
كـه روزی دادن  )62/مـريم(» و عشـيا ةو لهم رزقهم بكـر

كـه در  امـا اين. رسـاند  روزی دادن را مـىبودن  اختصاص به صبح و شب ندارد و اين تعبير فراگير
عالم قبر صبح و شبى در كار نيست، شايد مراد آيه شريفه اين باشـد كـه در هنگـام صـبح و شـب 

 ، ق. ه1416نيشـابوری، :و نـك 522،ص27ج ،ق. ه1420فخـر رازی،

  بودن شهدا و روزی خوردن آنان 
شهدا پس از شهادت و روزی خـوردن آنـان در نـزد پروردگـار 

ِ  َسبِيلِ   فَـِرِحينَ * يْرَزقُـوَن  َربِهمْ  عِنْدَ  َأْحياءٌ  بَلْ  َأْمَواتاً  اّهللاٰ
 ُهـمْ  الَ  وَ  َعلَـيِهمْ  َخـْوٌف  َأال  َخلْفِِهـمْ  مِـنْ  بِِهمْ  يلَْحقُوا

 نـزد كـه انـد زنـده بلكـه، مپنـدار مـرده، انـد شده كشته
 و، شـادمانند اسـت داده آنـان بـه خـود فضل از خدا

 اسـت ايشان بر بيمى نه كه كنند مى شادى اند نپيوسته
ِ  َسبِيلِ  فِى يقْتَلُ  لَِمنْ  تَقُولُوا الَ  وَ   َأْحيـاءٌ  بَلْ  َأْمَواٌت  اّهللاٰ
 ولى؛ اند زنده بلكه، نخوانيد مرده، شوند مى كشته خدا

 

 

عذاب قبر برای همه هست يا برای هيچ كس نيست
  .)191، ص8ج ،تفسیر روح البیان

فرعون به معنای نصيحت  كه عرضه آتش بر آلاند   كسانى گفته
توان آيه شريفه را حمل به عالم قبر كرد؛ اوالً، عذاب عـالم قبـر بـر فـرض وجـود   است چون نمى

دائمى است در حالى كه اين آيه شر يفه عرضه آتش را مختص بـه صـبح و شـب كـرده اسـت و 
نيا دارد و در عـالم قبـر صـبح و شـبى در كـار نيسـتثانياً، صبح و شب اختصاص به د

مضمون آيه دربارO حيات دنيوی است و عرضه آتـش بـر آل
. رسد  اين سخن درست به نظر نمى. آتش است

آتش بر آنهاست نه عرضه عباراتى دال بر ترساندن 
دو وقت صبح و شب اوالً، چه اشكالى است در اين

عرضه شود و در آخرت دائمى باشد و ثانياً، عرضـه عـذاب در صـبح و شـب مـى
و لهم رزقهم بكـر«شريفه  ۀعذاب باشد مانند آيبودن  فراگير

اختصاص به صبح و شب ندارد و اين تعبير فراگير
عالم قبر صبح و شبى در كار نيست، شايد مراد آيه شريفه اين باشـد كـه در هنگـام صـبح و شـب 

فخـر رازی،(شود   اهل دنيا عذاب بر آنان عرضه مى
  ).38، ص6ج

بودن شهدا و روزی خوردن آنان   زنده. 6
شهدا پس از شهادت و روزی خـوردن آنـان در نـزد پروردگـار بودن  مضمون آياتى از قران زنده

َسبِيلِ  فِى قُتِلُوا الِذينَ  تَْحَسبَن  الَ  وَ (: است از جمله
ُ  آتَاُهمُ  بَِما يلَْحقُوا لَمْ  بِالِذينَ  يْستَبِْشُرونَ  وَ  فَْضلِهِ  مِنْ  اّهللاٰ

كشته خدا راه در كه را كسانى ؛ هرگز ) يْحَزنُونَ 
خدا آنچه به* شوند مى داده روزى پروردگارشان

نپيوسته آنان به هنوز و ايشانند پى از كه كسانى براى
وَ ( .)170و169/ عمران آل( شوند مى اندوهگين نه و
خدا راه در كه را كسانى ؛ و ) تَْشعُُرونَ  الَ  لِٰكنْ  وَ 

  .)154/البقره( دانيد نمى شما



انـد ونبايـد آنـان را مـرده  زنده ميرنـد و كه شهيدان با شهادت نمى
خورند و از برخورداری از نعمت االهى شادمانند ولـى نحـوه 

زنده بودن، اظهـار شـادمانى از (كار رفته در اين دو آيه 
روزی خـوردن، عـدم درك نحـوه حيـات های الهى، مرده نخوانـدن آنـان، 

بـودن  از قبيـل زنـده(همه داللت بر آن دارد كه حيات آنان حياتى حقيقى است نه مجـازی 
ايـن دو . ای با معنـای مجـازی ندارنـد گونه سازگاری

نازل شده است ولى شأن نـزول ) دومآيۀ (و شهدای بدر 
، ق. ه1420بالغـى نجفـى،(گيـرد  شود و همۀ شهدا را در بـر مى

تواند  نبايد توهم شود كه حيات پس از مرگ تنها خاص شهداست چرا كه شهادت نمى
شهادت باشد و چه غيـر شـهادت تفـاوتى در  اموجب انقالب حقيقت آدمى شود و لذا مردن چه ب

بلى، بر طبق اين دو آيه شريفه شهدا در عالم بـرزخ 
  . اند  های الهى ای مشتمل بر روزی خوردن و شادمانى از برخورداری از نعمت

 برانگيختـه كه روزى تا است برزخى آنان پيشاپيش

 ق. ه1412؛ راغب اصفهانى، 338، ص4، جق. ه1410فراهيدی،
ســوره  20چنــان كــه در آيــۀ  )429، ص2، ج 1375طبرســى،

ها پـس از مـرگ و  كند كه انسان اين آيه تصريح مى
دهنـد و روايـات نيـز مؤيـد همـين  به نام بـرزخ بـه حيـات خـود ادامـه مى

ــى، ؛ 392، ص ــاو  354، ص ق. ه1419ســبزواری نجف  يى،طباطب
البته احتماالت ديگری نيز دربارO مراد از برزخ بيان شده است كه بـا سـياق 

  كردن نفس هنگام جان دادن
 و؛  )الْيـْومَ  َأنْفَُسـكُمُ  َأْخِرُجوا َأيِديِهمْ  بَاِسُطوا الَْمالَئِكَةُ 
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كه شهيدان با شهادت نمى اند در اين  هر دو آيه صريح
خورند و از برخورداری از نعمت االهى شادمانند ولـى نحـوه  اند و روزی مى خواند، چرا كه زنده

كار رفته در اين دو آيه  تعابير به. فهمند حيات آنان را زندگان نمى
های الهى، مرده نخوانـدن آنـان،  برخورداری از نعمت

همه داللت بر آن دارد كه حيات آنان حياتى حقيقى است نه مجـازی ) آنان
گونه سازگاری ، چرا كه تعابير ذكر شده هيچ)نام و ياد آنان

و شهدای بدر ) آيه اول(آيه گرچه دربارO شهدای احد 
شود و همۀ شهدا را در بـر مى موجب محدوديت مفهوم دو آيه نمى

  .)352ص ،1ج ، ق. ه1417 يى،طباطبا؛ 366، ص1ج
نبايد توهم شود كه حيات پس از مرگ تنها خاص شهداست چرا كه شهادت نمى البته،

موجب انقالب حقيقت آدمى شود و لذا مردن چه ب
بلى، بر طبق اين دو آيه شريفه شهدا در عالم بـرزخ . كند انسان پس از مرگ ايجاد نمىبودن  زنده

ای مشتمل بر روزی خوردن و شادمانى از برخورداری از نعمت دارای حيات ويژه

  برزخ. 7
پيشاپيش و؛ )... يبَْعثُونَ  يْومِ  ِإلَى بَْرَزخٌ  َوَرائِِهمْ  مِنْ  وَ ... (

  . )100/مؤمنون(  شد خواهند
فراهيدی،(برزخ به معنای حائل ميان دو چيز است 

طبرســى،و  8، ص3، ج ق. ه1414ابــن منظــور،؛ 118، ص
يبْغِيانِ (: فرمايد الرحمن مى اين آيه تصريح مى. )بَينَُهَما بَْرَزٌخ ال

به نام بـرزخ بـه حيـات خـود ادامـه مى قبل از قيامت در عالمى
ــان فــ� تفســیر القــرانطوســى،(معناســت ، ص7، جالتبی

البته احتماالت ديگری نيز دربارO مراد از برزخ بيان شده است كه بـا سـياق  )68ص ،15ج ، ق. ه1417
  . )همان( ردآيه همخوانى ندا

كردن نفس هنگام جان دادن امر به خارج. 8
الُِمونَ  ِإذِ  تََرى لَوْ  وَ ( الَْمالَئِكَةُ  وَ  الَْمْوتِ  غََمَراتِ  فِى الظ
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 را دستهايشـان] آنـان سـوى بـه[ فرشـتگان كـه ديـدى
  . )93/ األنعام(دهيد  بيرون

داللت دارد بر اين كـه ) 15های خود را بيرون كنيد يا تسليم كنيد
نفس آدمى غير از بدن اوست و مردن در واقع قطع عالقه روح از بدن است و نفس پس از مـردن 

 الُْهـونِ  َعَذابَ  تُْجَزْونَ  الْيْومَ ... (: فرمايد دهد و لذا در ادامه آيه مى
 بناحق آنچه] سزاى[ به امروز... ؛  )تَْستَكْبُِرونَ  آياتِهِ 

 »يابيـد مـى كيفـر خواركننده عذاب به، كرديد مى 

شود كه نفس غيـر از بـدن اسـت و نحـوO وجـودش بـا نحـوه 
نحوی با آن متحد است و با مـردن  كند و تنها در دنيا تعلق به بدن داشته و به

كـل نفـٍس ذائِقَـُة (تعبيـر چشـيدن مـرگ  )57/و عنكبـوت
شـود كـه  از اين آيات اسـتفاده مى. كار رفته است به
ميرد، چرا كه معنای چشيدن در صـورتى صـادق  اوالً، ساحتى در آدمى هست كه با مرگ او نمى

شـود   تا بتواند مرگ را درك كند؛ ثانيـاً، معلـوم مـى
گيرد نه به امـر عـدمى و از   كه مرگ امری وجودی است چرا كه چشيدن به امر وجودی تعلق مى

؛ و ثالثاً، اين ساحت غير از بدن است چرا كـه 16همين روست كه موت متعلق خلق واقع شده است
 .  

سـوی  رجوع و بازگشت به«خورد تعبير  يكى از تعابيری كه بسيار زياد در آيات قرآن به چشم مى
سـوی  ؛ بازگشـت همـۀ شـما بـه)اّهللاٰ مـرجعكم جميعـاً 

 الـنفُْس  َأيتَُهـا يـا(: فرمايد ای نفس مطمئنه را مورد خطاب قرار داده مى
 سـوى بـه خداپسـند و خشـنود، مطمئنّـه نفـس ؛ اى

: كند كـه و گاهى از زبان گروهى از مؤمنان مصيبت ديده نقل مى

 

 

ديـدى مى مرگ گردابهاى در را ستمكاران كاش
بيرون را جانهايتان: ] زنند مى نهيب و[ اند گشوده

های خود را بيرون كنيد يا تسليم كنيد جان(» اخرجوا انفسكم«تعبير 
نفس آدمى غير از بدن اوست و مردن در واقع قطع عالقه روح از بدن است و نفس پس از مـردن 

دهد و لذا در ادامه آيه مى به زندگى خود ادامه مى همواره
ِ  َعلَى تَقُولُونَ  كُنْتُمْ  بَِما آياتِهِ  َعنْ  كُنْتُمْ  وَ  الَْحق  غَيرَ  اّهللاٰ
 تكبر او آيات برابر در و بستيد مى دروغ خدا بر
  .)285ص ،7ج ، ق. ه1417 يى،طباطبا(

شود كه نفس غيـر از بـدن اسـت و نحـوO وجـودش بـا نحـوه  كه از آيه استفاده مى خالصه آن
كند و تنها در دنيا تعلق به بدن داشته و به وجود بدن تفاوت مى
  . )همان(كند  با بدن قطع ارتباط مى

  چشيدن مرگ. 9
و عنكبـوت 35/؛ انبياء185/عمران آل(در سه آيه از قرآن 

به) مرگ است] طعم[؛ هر نفسى چشندO  الَْمْوتِ 
اوالً، ساحتى در آدمى هست كه با مرگ او نمى

تا بتواند مرگ را درك كند؛ ثانيـاً، معلـوم مـى است كه ساحتى از آدمى همچنان باقى باشد
كه مرگ امری وجودی است چرا كه چشيدن به امر وجودی تعلق مى

همين روست كه موت متعلق خلق واقع شده است
. از بدن و مردن همچنان باقى استشدن  با جدا

  رجوع به خدا . 10
يكى از تعابيری كه بسيار زياد در آيات قرآن به چشم مى

اّهللاٰ مـرجعكم جميعـاً  الى(در برخى آيات آمده است . »خداست
ای نفس مطمئنه را مورد خطاب قرار داده مى در آيه. )48/مائده(خداست 
ةُ  ؛ اى )َمْرِضـيةً  َراِضـيةً  َربكِ  ِإلَى اْرجِعِى * الُْمْطَمئِن

و گاهى از زبان گروهى از مؤمنان مصيبت ديده نقل مى. )28/فجـر(. بازگرد پروردگارت



و گـاهى . )156/بقـره( »گرديم مى باز او سوى به و، هستيم
 )48/علـق(» توست پروردگار سوى به بازگشت، حقيقت

قُـْل ِإن (: ای ديگر بازگشت به عالم غيب و شهادت پس از مردن را مطـرح كـرده اسـت
وَن ِإلـى تُـَرد ُه ُمالقِيكْم ثُـم وَن مِنُْه فَِإن ِذی تَفِرئُكْم بِمـا كنْـتُْم   الَْمْوَت ال ـهاَدِة فَينَبـ عـالِِم الْغَيـِب َو الش

آيـد آن گـاه بـه سـوى  گريزيد، قطعاً به سر وقت شما مـى
كرديـد، آگاهتـان  مـى]  در روى زمـين[ه خواهيد شد، و بـه آنچـه 
آيد كه مردن پايان زندگى نيست بلكه  از تأمل در اين آيات به دست مى

دهـد كـه سـاحت ديگـری از  خداست و بازگشت در صورتى معنـا مى
  18. بدن باقى باشد

لَ  َخلَقْنَاكُمْ  كََما فَُراَدى جِئْتُُمونَا لَقَدْ  ةٍ  َأو تَـَركْتُمْ  وَ  َمـر 
ـعَ  لَقَـدْ  ُشـَركَاءُ  فِـيكُمْ  َأنُهمْ  َزَعْمتُمْ  الِذينَ  ُشفََعاَءكُمُ  تَقَط 
] نيـز اكنـون[ آفريـديم بار نخستين را شما كهگونه 
 را شـفيعانى و، ايد نهاده خود سر پشت بوديم كرده
 بريـده شما ميان پيوند، يقين به. بينيم نمى شما با پنداشتيد
  . است رفته

دهد دو احتمـال وجـود دارد  در چه زمانى رخ مى 19
 ،4ج ، 1372طبرسى،و  225، ص6، جالتبیان ف� تفسیر القران

توان گفت كـه مـراد هنگـام مـرگ اسـت چـرا كـه در آيـه 
وگوی فرشتگان قبض ارواح به هنگام مرگ مطرح بـود و در 

لذا با توجـه بـه قبـل و بعـد همـين آيـه . تن اموال است
بنـابراين، براسـاس . )287-285ص ،7ج ق،.  ه1417طباطبـايى، 

شـود  شود كـه انسـان بـا مـردن نـابود نمى معلوم مى

بـا توجـه بـه بودن  اين نكته نيز بايد توجه داشت كه ظاهراً تنها آمدن نزد خدا و دست خالى
اند كه   مضمون آيه اختصاص به كفار و مشركان دارد، چرا كه آنها در دنيا به دنبال چيزهايى بوده
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ِ  ِإنا( هستيم خدا آنِ  از ؛ ما )َراجِعُونَ  ِإلَيهِ  ِإنا وَ  ِهللاّٰ
ْجَعى؛ در َربكَ  ِإلَى ِإن «: فرمايد هم مى حقيقت الر

ای ديگر بازگشت به عالم غيب و شهادت پس از مردن را مطـرح كـرده اسـت  و در آيه
وَن ِإلـى تُـَرد ُه ُمالقِيكْم ثُـم وَن مِنُْه فَِإن ِذی تَفِرالَْمْوَت ال

گريزيد، قطعاً به سر وقت شما مـى آن مرگى كه از آن مى: بگو؛  )تَعَْملُونَ 
ه خواهيد شد، و بـه آنچـه داناى نهان و آشكار بازگردانيد

از تأمل در اين آيات به دست مى. )8/الجمعـه(17خواهد كرد
خداست و بازگشت در صورتى معنـا مىسوی  رجوع و بازگشت به

بدن باقى باشداز شدن  آدمى غير از بدن پس از مردن و جدا

  تنها آمدن نزد خدا. 11
لَقَدْ  وَ (: سورO مباركۀ انعام آمده است 94در آيه 

لْنَاكُمْ  َما ُشفََعاَءكُمُ  َمَعكُمْ  نََرى َما وَ  ُظُهوِركُمْ  َوَراءَ  َخو
گونه  همان ؛ و )تَْزُعُمونَ  كُنْتُمْ  َما َعنْكُمْ  َضل  وَ  بَينَكُمْ 
كرده عطا شما به را آنچه و، ايد آمده ما سوى به تنها
پنداشتيد مى] خدا[ شريكان، خودتان] كار[ در كه

رفته شما دست از پنداشتيد مى كه را آنچه و، شده
19آيند ها تنها به نزد خدا مى كه انسان در اين

التبیان ف� تفسیر القرانطوسى، (يكى هنگام مرگ و ديگری در قيامت 

توان گفت كـه مـراد هنگـام مـرگ اسـت چـرا كـه در آيـه  ولى با توجه به سياق آيه مى. )521ص
وگوی فرشتگان قبض ارواح به هنگام مرگ مطرح بـود و در  شريفه قبل از اين آيه سخن از گفت

تن اموال استدنبال همين آيه نيز سخن از پشت سرگذاش
طباطبـايى، : نـك(شـود  شريفه احتمال اول تقويت مى

معلوم مى) آمدن در نزد خدا پس از مرگ(احتمال اول 
  . رود بلكه به نزد پروردگار خود مى

اين نكته نيز بايد توجه داشت كه ظاهراً تنها آمدن نزد خدا و دست خالىبه 
مضمون آيه اختصاص به كفار و مشركان دارد، چرا كه آنها در دنيا به دنبال چيزهايى بوده
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اسـت و   شـده های دنيويشان قطع  آيد و ارتباط آنها نيز با اندوخته
توانند شفيع آنها شوند ولى افرادی كـه در دنيـا بـا معـارف حقـه 

انـد،   اند و در يك كالم زاد و توشه اندوخته  اند و به اعمال صالحه پرداخته
و بـه صـورت  )197/بقـره( )التقویو تزودوا فان خير الزاد 

   ).69، ص

 وَ  َعَمالً  َأْحَسنُ  َأيكُمْ  لِيبْلَُوكُمْ  الَْحياةَ  وَ  الَْمْوَت  َخلَقَ  الِذی
 كـدامتان كـه بيازمايـد را شـما تـا آورد پديـد را زنـدگى

بـا توجـه بـه  رو، اين از. گيرد  كردن به آن تعلق نمى
ديگـر بـه مـوت معلـوم به حيات تعلق گرفته و از سوی 

 يى،طباطبـا(شودكه موت به معنای فنا و نيستى نيست بلكه انتقال از سرايى به سرای ديگـر اسـت 
ْرنَا نَْحنُ (: انتقال از سرايى به سرای ديگر از آيۀ شريفۀ بَينَكُمُ  قَد 

 ميـان كـه ؛ مـاييم )تَعْلَُمونَ  الَ  َما فِى نُنِْشئَكُمْ  وَ  َأْمثَالَكُمْ 
 شـما جـاى بـه را شما امثال] توانيم مى و[ جست نتوانيد
نيـز اسـتفاده  )61و  60/واقعـه(» گـردانيم پديـدار دانيـد

شود، چرا كه مفاد آيه شريفه اين است كه تقدير مرگ شما مبنى بر اين اسـت كـه اوالً، افـراد 
انتقال بـه حيـات پـس از (دانيد  ديگر را جانشين شما كنيم و ثانياً، شما را به هيأت ديگری كه نمى

در ضـمن ايـن آيـه . )129ص ،19ج ، ق. ه1417 يى،طباطبا
  . طور مستقل و مجزا دليل قرآنى ديگری بر حيات پس از مرگ نيز قرار داد

  كردن مردگان در قيامت نه خلق كردن كار بردن تعبير برانگيختن برای زنده
تن اسـتفاده به معنای بـرانگيخ» بعث«كردن مردگان در قيامت از واژه 

َ َسميٌع بَصـير آفـرينش و بـرانگيختن ؛  )ما َخلْقُكْم َو ال بَعْثُكْم ِإال كنَفٍْس واِحَدٍة ِإن اّهللاٰ
قالُوا يـا (و  )28/لقمـان(  يك تن نيست، كه خدا شنواى بيناست

ْحمُن َو َصَدَق الُْمْرَسلُون اى واى بـر مـا، چـه : گوينـد مى؛ )ا ما َوَعَد الر

 

 

آيد و ارتباط آنها نيز با اندوخته  كار آنها نمى در برزخ و قيامت به
توانند شفيع آنها شوند ولى افرادی كـه در دنيـا بـا معـارف حقـه   نمى پرستيدند  مىهايى نيز كه  بت

اند و به اعمال صالحه پرداخته  جان خود را زينت داده
و تزودوا فان خير الزاد (اين زاد و توشه همراه آنان خواهد بود 

، ص13جق، . ه1420فخر رازی،(روند   تنها نزد خدا نمى

  كردن به موت تعلق خلق. 12
الِذی(: فرمايد مى 2در سورO مباركۀ ملك آيه 

زنـدگى و مـرگ كـه همـان؛  )الْغَفُورُ  الَْعِزيزُ  ُهوَ 
  . آمرزنده ارجمند اوست و، نيكوكارتريد

كردن به آن تعلق نمى مرگ اگر به معنای فنا و نيستى باشد، خلق
به حيات تعلق گرفته و از سوی كردن  خلق اين كه در آيه شريفه از سوئى

شودكه موت به معنای فنا و نيستى نيست بلكه انتقال از سرايى به سرای ديگـر اسـت   مى
انتقال از سرايى به سرای ديگر از آيۀ شريفۀ(اين معنا . )349ص ،19ج ، ق. ه1417

لَ  َأنْ  َعلَى*   بَِمْسبُوقِينَ  نَْحنُ  َما وَ  الَْمْوَت  َأْمثَالَكُمْ  نُبَد
نتوانيد سبقت ما بر و ايم كرده مقّدر را مرگ شما
دانيـد نمـى آنچـه] صـورت به[ را شما و دهيم قرار
شود، چرا كه مفاد آيه شريفه اين است كه تقدير مرگ شما مبنى بر اين اسـت كـه اوالً، افـراد  مى

ديگر را جانشين شما كنيم و ثانياً، شما را به هيأت ديگری كه نمى
طباطبا؛ 337ص ،9ج ،1372طبرسى،(بازآفرينيم ) مرگ
طور مستقل و مجزا دليل قرآنى ديگری بر حيات پس از مرگ نيز قرار داد توان به را مى

كار بردن تعبير برانگيختن برای زنده به. 13
كردن مردگان در قيامت از واژه  در دو آيه از قران برای زنده

َ َسميٌع بَصـير(: است  شده ما َخلْقُكْم َو ال بَعْثُكْم ِإال كنَفٍْس واِحَدٍة ِإن اّهللاٰ
يك تن نيست، كه خدا شنواى بيناست]  آفرينش[جز مانند ] در نزد ما[شما 

ْحمُن َو َصَدَق الُْمْرَسلُونَويلَنا َمْن بََعثَنا مِْن َمْرقَِدنا هذ ا ما َوَعَد الر



كسى ما را از آرامگاهمان برانگيخت؟ اين است همان وعـده خـداى رحمـان، و پيـامبران راسـت 

: تـه اسـتكار رف به» بعث«اند كلمه   در دو آيه نيز دربارO مردگانى كه دو باره در دنيا زنده شده
ُ   ُعُروِشها قاَل َأنى يْحيـى ُ بَعْـَد َمْوتِهـا فََأماتَـُه اّهللاٰ هـِذِه اّهللاٰ

يـا چـون آن ؛  )...مِائََة عاٍم ثُم بََعثَُه قاَل كْم لَبِثَْت قاَل لَبِثُْت يْوماً َأْو بَعَْض يْوٍم قاَل بَْل لَبِثَْت مِائَـَة عـامٍ 
چگونـه «: گفـت]  و با خـود مـى[كس كه به شهرى كه بامهايش يكسر فرو ريخته بود، عبور كرد 

]  بـه مـدت[پس خداونـد، او را . »كند؟ را پس از مرگشان زنده مى
يـك «: گفـت» كـردى؟چقدر درنـگ «: گفت] و به او
و ) 259/بقـره(. »...بلكه صد سال درنگ كـردى]  نه[«
سپس شما را پس از مرگتان برانگيختيم باشد كـه ؛ 

است نه خلـق كـردن، همـين   كردن مردگان از برانگيختن استفاده شده
َو ُهَو الذی يتََوفاكْم بِالليِل َو يعْلَُم ما َجَرْحتُْم بِالنهـاِر 

و اوسـت كسـى ؛  )جِعُكْم ثُم ينَبئُكْم بِما كنْتُْم تَعَْملُون
دانـد  ايد مى گيرد و آنچه را در روز به دست آورده

كند، تا هنگامى معين به سـر آيـد آن گـاه بازگشـت شـما بـه سـوى 
كردن  و در بيـدار) 60/انعـام(د ايـد آگـاه خواهـد كـر

ثُم بََعثْنـاُهْم لِـنَعْلََم َأی (: نيز آمده است) ند  كه آنها نمرده بلكه زنده بود
َل قائٌِل مِنُْهْم كـْم لَبِثْـتُْم قـالُوا لَبِثْنـا لِما لَبِثُوا َأَمداً َو كذلِك بََعثْناُهْم لِيتَسائَلُوا بَينَُهْم قا

آن گاه آنان را بيدار كرديم، تا بدانيم كدام يـك ؛ 
و اين چنـين بيدارشـان كـرديم، تـا ميـان . اند از آن دو دسته، مدت درنگشان را بهتر حساب كرده

روزى يـا «: گفتنـد» ايـد؟ چقـدر مانـده«: اى از آنـان گفـت
» ...ايـد دانـاتر اسـت پروردگارتـان بـه آنچـه مانـده

ت و ها بـا مـردن نيسـ حاكى از آن باشد كه انسان» 
ای حيــات  شــوند تــا ايــن كــه نيــاز بــه خلــق مجــدد داشــته باشــند، بلكــه آنــان از گونــه

هايشان در زير خاك پوسيده اسـت ولـى روحشـان در عـالم 
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كسى ما را از آرامگاهمان برانگيخت؟ اين است همان وعـده خـداى رحمـان، و پيـامبران راسـت 
  .)52/يس(گفتند  مى

در دو آيه نيز دربارO مردگانى كه دو باره در دنيا زنده شده
ُعُروِشها قاَل َأنى يْحيـى  قَْريٍة َو هِى خاِويٌة َعلى  َأْو كالذی َمر َعلى(

مِائََة عاٍم ثُم بََعثَُه قاَل كْم لَبِثَْت قاَل لَبِثُْت يْوماً َأْو بَعَْض يْوٍم قاَل بَْل لَبِثَْت مِائَـَة عـامٍ 
كس كه به شهرى كه بامهايش يكسر فرو ريخته بود، عبور كرد 

را پس از مرگشان زنده مى]  ويرانكده[اين ]  اهلِ [خداوند، 
و به او[آن گاه او را برانگيخت، . صد سال ميراند

«: گفت» .اى از روز را درنگ كردم روز يا پاره
) كُمْ  َمْوتِكُمْ  بَعْدِ  مِنْ  بََعثْنَاكُمْ  ثُم؛   )تَْشكُُرونَ  لََعل

  . )56/بقره( شكرگزارى كنيد
كردن مردگان از برانگيختن استفاده شده ت برای زندهدر اين آيا
َو ُهَو الذی يتََوفاكْم بِالليِل َو يعْلَُم ما َجَرْحتُْم بِالنهـاِر (: است  كردن از خواب نيز آمده تعبير در بيدار

جِعُكْم ثُم ينَبئُكْم بِما كنْتُْم تَعَْملُونَأَجٌل ُمَسمى ثُم ِإلَيِه َمرْ   ثُم يبَْعثُكْم فيِه لِيقْضى
گيرد و آنچه را در روز به دست آورده مى]  به هنگام خواب[كه شبانگاه، روح شما را 

كند، تا هنگامى معين به سـر آيـد آن گـاه بازگشـت شـما بـه سـوى  سپس شما را در آن بيدار مى
ايـد آگـاه خواهـد كـر داده نچـه انجـام مـىاوست سپس شما را بـه آ
كه آنها نمرده بلكه زنده بود(اصحاب كهف از خواب 

لِما لَبِثُوا َأَمداً َو كذلِك بََعثْناُهْم لِيتَسائَلُوا بَينَُهْم قا  الِْحْزبَيِن َأْحصى
؛  )...يْوماً َأْو بَعَْض يْوٍم قالُوا َربكْم َأْعلَُم بِما لَبِثْتُمْ 

از آن دو دسته، مدت درنگشان را بهتر حساب كرده
اى از آنـان گفـت گوينده. از يكديگر پرسش كنند خود
پروردگارتـان بـه آنچـه مانـده«: گفتند]  سرانجام[» .ايم اى از روز را مانده پاره

» خلق«نه » بعث«كار بردن  شايد به )19و12/كهف(
شــوند تــا ايــن كــه نيــاز بــه خلــق مجــدد داشــته باشــند، بلكــه آنــان از گونــه نــابود نمى

هايشان در زير خاك پوسيده اسـت ولـى روحشـان در عـالم   نحوی كه گرچه بدن برخوردارند، به
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ها در روز قيامت بـه ايـن معناسـت كـه  انسانشدن  
  . شوند ها از قبرها برانگيخته مى

اسـت كـه در دو » بعثـرة«كار رفته است و به همين معناست كلمۀ 
و مردگـان بـرای حسـاب [؛ هنگامى كه قبرها زيرورو شـود 

دانـد كـه آنچـه در  نمى] انسـان[؛ آيا )القبور افال يعلم اذا بعثر ما فى
  . )9/عاديات

  قسم خوردن گناهكاران بر توقف ساعتى پس از مرگ
اَعةُ  تَقُومُ  مَ يوْ  َسـاَعةٍ  غَيـرَ  لَبِثُـوا َما الُْمْجِرُمونَ  يقِْسمُ  الس 

 جـز كـه كننـد مـى يـاد سـوگند مجرمان، شود برپا
در ايـن آيـه . شـدند مـى كشـانيده دروغ بـهگونه  اين

توان استنباط كرد كه   سخنى از محل توقف به ميان نيامده است ولى با توجه به دو نكته مى
 ،ق. ه1417 يى،طباطبـا  ؛486ص ،8ج، 1372طبرسـى،( مراد از آن، عالم برزخ و پس از مرگ است نه دنيـا

؛ چرا كه اوالً، اگر مراد دنيـا باشـد، وجهـى بـرای قسـم خـوردن آنـان بـرای توقـف 
شود كـه آنـان قسـم  ساعتى در دنيا وجود ندارد ولى اگر مراد عالم برزخ باشد، معنای آيه اين مى

و ايـن بـه دليـل وضـع » ساعتى بـيش طـول نكشـيد
خاص آنان است كه از اوضاع و احوال برزخ و قيامت اطالع درست ندارند و لذا در مقابل آنـان، 

ايـد و ايـن  بر وفق كتاب االهى تـا روز رسـتاخيز درنـگ كرده
شـود كـه  پس معلـوم مى. جا سخن از صاحبان علم و آگاهى است

ثانياً، در اين سخن صاحبان علم و مؤمنان تصـريح . 
بـر وفـق كتـاب «گوينـد  ست كه توقف مجرمان در عالم برزخ بوده است؛ چرا كه آنـان مى

در صـورتى صـحيح » توقف تا روز رستاخيز«و اين تعبير 

سـخن بـه ميـان ) احياء(كردن  و دو بار زنده) اماته(
  ؛ )َسـبِيلٍ  مِـنْ  ُخـُروجٍ  ِإلَـى فََهـلْ  بُِذنُوبِنَا فَاْعتََرفْنَا اثْنَتَينِ 

 

 

 برد و لذا خلق معنا ندارد و زنده برزخ به سر مى

ها از قبرها برانگيخته مى ها، بدن با حلول روح در بدن
كار رفته است و به همين معناست كلمۀ  تعبير ديگری كه در قرآن به

؛ هنگامى كه قبرها زيرورو شـود  )َو اَِذا الْقُبُوُر بُعْثَِرْت (آيه آمده است 
افال يعلم اذا بعثر ما فى(و  )4/انفطار(] برانگيخته شوند

عاديات(... شود قبرهاست زيرورو و برانگيخته مى

قسم خوردن گناهكاران بر توقف ساعتى پس از مرگ. 14
يوْ  وَ (: آمده است 55در سورO مباركۀ روم آيه 

برپا رستاخيز كه روزى ؛ و  )يْؤفَكُونَ  كَانُوا كَٰذلِكَ 
اين] هم دنيا در[اند؛  نكرده درنگ] بيش[ ساعتى
سخنى از محل توقف به ميان نيامده است ولى با توجه به دو نكته مىشريفه 

مراد از آن، عالم برزخ و پس از مرگ است نه دنيـا
؛ چرا كه اوالً، اگر مراد دنيـا باشـد، وجهـى بـرای قسـم خـوردن آنـان بـرای توقـف )206ص ،16ج

ساعتى در دنيا وجود ندارد ولى اگر مراد عالم برزخ باشد، معنای آيه اين مى
ساعتى بـيش طـول نكشـيد«قيامت شدن  كنند كه ميان مردن و برپا ياد مى

خاص آنان است كه از اوضاع و احوال برزخ و قيامت اطالع درست ندارند و لذا در مقابل آنـان، 
بر وفق كتاب االهى تـا روز رسـتاخيز درنـگ كرده«: گويند حبان علم و مؤمنان مىصا

جا سخن از صاحبان علم و آگاهى است كه در اين» روز رستاخيز است
. اند آنان از روی ناآگاهى چنين سخنى را گفته

ست كه توقف مجرمان در عالم برزخ بوده است؛ چرا كه آنـان مىا  شده
و اين تعبير . »ايد االهى تا روز رستاخيز درنگ كرده

  20.است كه عالم برزخى وجود داشته باشد

  دو بار ميراندن و دو بار زنده كردن. 15
(غافر از دو بار ميراندن  مباركۀ  سورO 11در آيه 

نَا قَالُوا (: آمده است اثْنَتَينِ  َأْحييتَنَا وَ  اثْنَتَينِ  َأَمتنَا َرب



 گناهانمان به. گردانيدى زنده را ما بار دو و رسانيدى
؟ دربارO اين كه مراد از دوبـار ميرانـدن  هست] آتش

كردن چيست احتماالتى ذكر شده است از جملـه ايـن كـه مـراد از دو بـار ميرانـدن 
كردن يكـى  در پايان برزخ است و مـراد از دو بـار زنـده

انتقـال از عـالم (كردن در قيامـت  و ديگری زنـده) 
اگر گفته شود كه ما حياتى نيز در دنيا داريم كـه قبـل از آن نيسـتى و 

 ثُـم  يمِيـتُكُمْ  ثُـم  فََأْحيـاكُمْ  َأْمَواتـاً  كُنْتُمْ  وَ ... (: ز به آن اشاره دارد
توان گفت كه  و لذا بايد سه اماته و سه احياء در كار باشد، مى

اين آيه شريفه سخن از موت است نه اماتـه و حـال آن كـه در آيـۀ 
مورد بحث سخن از اماته است و ثانيا، گرچه حيات در دنيا يكى از مصاديق احياء اسـت ولـى در 
اشاره نشده است كه اين احياء چندان مايه عبرت برای كـافران نبـوده 
است و آنچه مايه عبرت و بيداری و اعتراف به گناه خود شـده نخسـت حيـات برزخـى و سـپس 

ها  بنابراين مفاد آيه ايـن اسـت كـه انسـان ).313، ص
تر  اين احتمـال قـوی. شوند هستند و با مردن نيست و نابود نمى

 همـان و(كردن گفته شـده اسـت از احتماالت ديگری است كه دربارO دو بار ميراندن و دوبار زنده
؛ از جمله اين كه مراد از اماته اول همان موت قبل از احياء در دنيا اسـت 

و مـراد از اماتـه و احيـاء دوم  )25/اعـراف: ، و نـك28
در تبيـين . »ثـم يميـتكم ثـم يحيـيكم«مرگ در دنيا و احياء در قيامت است مانند آيه شريفه قبلـى 

سورO بقره سخن از موت بـه  28احتمال اول و قرائن دال بر صحت آن ذكر شد كه در آيه شريفه 
كه در آيۀ مورد بحث سخن از اماته و ميرانـدن اسـت و لـذا در 

كـه در آيـه مـورد  سورO بقره يك موت و اماته و دو احياء مطـرح شـده اسـت و حـال آن

  های كافران پس از مرگ
های كافران پس از توفى به  ها و پشت در دو آيه از آيات قرآن سخن از زدن فرشتگان بر چهره

 يْضِربُونَ  الَْمالَئِكَةُ  كَفَُروا الِذينَ  يتََوفى ِإذْ  تََرى لَوْ  وَ (
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رسانيدى مرگ به را ما بار دو، پروردگارا«: گويند مى
آتش از[ شدنى بيرون راه آيا پس؛ كرديم اعتراف

كردن چيست احتماالتى ذكر شده است از جملـه ايـن كـه مـراد از دو بـار ميرانـدن  و دو بار زنده
در پايان برزخ است و مـراد از دو بـار زنـدهمرگ در پايان عمر زندگى دنيا و مرگ 

) انتقال از دنيا به عالم برزخ(كردن برزخى  زنده
اگر گفته شود كه ما حياتى نيز در دنيا داريم كـه قبـل از آن نيسـتى و . است) برزخ به عالم قيامت

ز به آن اشاره داردنابودی بوده است و خود قران ني
و لذا بايد سه اماته و سه احياء در كار باشد، مى )28/بقره(  ) تُْرَجعُونَ  ِإلَيهِ  ثُم  يْحييكُمْ 

اين آيه شريفه سخن از موت است نه اماتـه و حـال آن كـه در آيـۀ » و كنتم امواتا«اوالً، در بخش 
مورد بحث سخن از اماته است و ثانيا، گرچه حيات در دنيا يكى از مصاديق احياء اسـت ولـى در 

اشاره نشده است كه اين احياء چندان مايه عبرت برای كـافران نبـوده  آيه شريفه بدين دليل به آن
است و آنچه مايه عبرت و بيداری و اعتراف به گناه خود شـده نخسـت حيـات برزخـى و سـپس 

، ص17ج ،ق. ه1417 يى،طباطبا(حيات در قيامت است 
هستند و با مردن نيست و نابود نمىپس از مرگ دارای حيات برزخى 

از احتماالت ديگری است كه دربارO دو بار ميراندن و دوبار زنده
؛ از جمله اين كه مراد از اماته اول همان موت قبل از احياء در دنيا اسـت )804ص ،8ج ،1372طبرسى،

28/بقـره(  )اْمواتَاً فَاَْحياكمْ  كنْتُمْ (مانند آيه شريفه 
مرگ در دنيا و احياء در قيامت است مانند آيه شريفه قبلـى 

احتمال اول و قرائن دال بر صحت آن ذكر شد كه در آيه شريفه 
كه در آيۀ مورد بحث سخن از اماته و ميرانـدن اسـت و لـذا در  ه است نه اماته و حال آنميان آمد

سورO بقره يك موت و اماته و دو احياء مطـرح شـده اسـت و حـال آن 28آيه 
  . بحث سخن از دو اماته و دو احيا است

های كافران پس از مرگ ها و پشت زدن فرشتگان بر چهره. 16
در دو آيه از آيات قرآن سخن از زدن فرشتگان بر چهره

(: سورO انفال 50ميان آمده است يكى در آيه 
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 را كافران جان فرشتگان كه گاه آن ببينى اگر ؛ و
 27و ديگر آيه . »بچشيد را سوزان عذاب: ] گويند

 تاب[ چگونه ؛ پس )َأْدبَاَرُهمْ  وَ  ُوُجوَهُهمْ  يْضِربُونَ 
 تازيانه آنان پشت و چهره بر و ستانند مى را جانشان

در » سوزان را  بچشيد آتش«زدن فرشتگان بر چهره و پشت كافران و اين سخن كه 
ها با  شود كه انسان پس معلوم مى. صورتى صحيح است كه كافران پس از مرگ زنده باشند

برند و مراد از زدن فرشتگان بر  شوند بلكه در عالم ديگری بسر مى
، 9، جق. ه1417 يى،طباطبا(های كافران پس از مرگ ظاهرًا زدن از همه اطراف است

و گرچه در اين سخن از حيات كافران پس از مرگ رفته است ولى نحوO حيات و ممات 
ديگر ندارد، عالوه بر اين كه در آيات ديگری سخن از بشارت 

  . شهدا رفته است

توان از آن حيات پس از مرگ را استنباط كرد تعبير لقاء پروردگـار 
البته ظاهر بيشتر آن آيـات مالقـات پروردگـار در . 

 6ولى شايد بتوان از آيـه ... . فصلت و 54عنكبوت، 
ای انسـان، «  خـوانيم گ را نيز استنباط كرد، چرا كه در آن آيه مى

ايـن كـه . »پروردگار خود به سـختى در تالشـى و او را مالقـات خـواهى كـرد
رساند كـه ايـن حركـت و  پروردگار خود در حركت باشد تا او را مالقات كند مى

اگر پس . ادامه دارد حال خواه پس از مرگ و خواه در قيامت
شود كه انسـان پـس از مـرگ زنـده اسـت و بـه مالقـات پروردگـار 

سـوی  رود و اگر در قيامت باشد با توجه به اين كه طبق مضمون آيه شريفه تالش و حركت به
شود كه انسان پس از مـرگ زنـده اسـت تـا در  تفاده مى

و نحوه مالقات پرورگار نيز روشن است، كـه بـه چشـم 
سر نيست بلكه به چشم دل است، گر چه برخى محـذوفى را در تقـدير گرفتـه و مـراد از مالقـات 

  . )297، ص5، جق. ه1418 بيضاوی،( اند كرده پروردگار را، مالقات ثواب و پاداش پروردگار معنا

 

 

؛ و )الَْحِريقِ  َعَذابَ  ذُوقُوا وَ  َأْدبَاَرُهمْ  وَ  ُوُجوَهُهمْ 
گويند[ و زنند مى آنان پشت و چهره بر، ستانند مى

يْضِربُونَ  الَْمالَئِكَةُ  تََوفتُْهمُ  ِإَذا فَكَيَف (: سورO محمد
جانشان، ]عذاب[ فرشتگان كه وقتى] آورند مى
زدن فرشتگان بر چهره و پشت كافران و اين سخن كه . »نوازند؟ مى

صورتى صحيح است كه كافران پس از مرگ زنده باشند
شوند بلكه در عالم ديگری بسر مى مىمردن نيست و نابود ن

های كافران پس از مرگ ظاهرًا زدن از همه اطراف است ها و پشت چهره
و گرچه در اين سخن از حيات كافران پس از مرگ رفته است ولى نحوO حيات و ممات  )100ص

ديگر ندارد، عالوه بر اين كه در آيات ديگری سخن از بشارت  مسلمان و كافر تفاوتى با يك
شهدا رفته استبودن  دادن به مؤمنان پس از مرگ و زنده

  لقاء پروردگار. 17
توان از آن حيات پس از مرگ را استنباط كرد تعبير لقاء پروردگـار   يكى از تعابير ديگری كه مى

. است كه چندين بار در قرآن تكرار شده است
عنكبوت،  5سورO كهف،  110قيامت است مانند آيات 

گ را نيز استنباط كرد، چرا كه در آن آيه مىسورO انشقاق مالقات پس از مر
پروردگار خود به سـختى در تالشـى و او را مالقـات خـواهى كـردسوی  حقاً كه تو به

پروردگار خود در حركت باشد تا او را مالقات كند مىسوی  انسان به
ادامه دارد حال خواه پس از مرگ و خواه در قيامت تالش مستمراً تا مالقات پروردگار

شود كه انسـان پـس از مـرگ زنـده اسـت و بـه مالقـات پروردگـار  از مرگ باشد پس معلوم مى
رود و اگر در قيامت باشد با توجه به اين كه طبق مضمون آيه شريفه تالش و حركت به مى

تفاده مىپروردگار تا مالقات او ادامه دارد، باز اس
و نحوه مالقات پرورگار نيز روشن است، كـه بـه چشـم . قيامت به مالقات پروردگارش نايل آيد

سر نيست بلكه به چشم دل است، گر چه برخى محـذوفى را در تقـدير گرفتـه و مـراد از مالقـات 
پروردگار را، مالقات ثواب و پاداش پروردگار معنا



ترس از مرگ در بعضى از آدميان ناشى از دو امر است يا مرگ را پايان همه چيز و مالزم نيسـتى 
شـان  دانند و يـا دلبسـتگى بـه دنيـا و آلـودگى بـه گناهـان و عواقـب آن باعـث ترس

دانـد هيچگـاه از مـرگ  كرده و مرگ را انتقال به سرايى بهتر مى
ِ  َأْولِيـاءُ  َأنكُـمْ  َزَعْمـتُمْ  ِإنْ  َهـاُدوا الِذينَ  َأيَها يا قُلْ (  ِهللاّٰ
 اگـر، ايـد شـده يهـودى كـه كسـانى اى: ؛ بگـو )َصـاِدقِينَ 
 مـرگ درخواسـت گوييـد مـى راسـت اگـر پـس، 

كننـد بـه خـاطر اعمـالى كـه پـيش  ولى آنان هرگـز آرزوی مـرگ نمى
َمْت  بَِما َأبَداً  يتََمنْونَهُ  الَ  وَ ( شناسد وَ  َأيِديِهمْ  قَد  ُ  َعلِيمٌ  اّهللاٰ

گوينـد، چـرا تقاضـای  مضمون آيه اين اسـت كـه اگـر يهوديـان راسـت مى
خواهـد بـه لقـاء حـق و بـه ديـار  كنند و از مرگ وحشت دارند؟ مگر دوست خدا نمى

  
ها پس از مرگ نيست و نابود  توان فهميد كه انسان

بود و  شتابند و اگر جز اين بود ترس يهوديان بجا مى
 ِإنْ  قُلْ (: دفرماي سوره بقره كه مى 94شايد گفته شود كه با توجه به آيه 

: ؛ بگو  )َصاِدقِينَ  كُنْتُمْ  ِإنْ  الَْمْوَت  فَتََمنُوا الناِس  ُدونِ 
 راست اگر پس، مردم ديگر نه، دارد اختصاص شما

كنيد  مراد از آيه مورد بحث هم همين باشد كه اگر شما گمان مى
برد پس تقاضای مرگ كنيد تا زمينه به  كه دوستان خدا هستيد و خدا تنها شما را به بهشت مى

شود  بهشت رفتن شما هموار شود و طبق اين معنا حيات پس از مرگ از آيه شريفه استفاده نمى
يفه همان است كه ذكر شد و منافاتى با ديگر آيات ندارد تا 

  . ای برای حمل آن آيه برخالف معنای ظاهريش كنيم

 ِإَذا كَـال (: سـوره قيامـت 26در دو آيه سخن از رسيدن جان به گلو به ميان آمده است يكى آيـه 
و » رسـد گلوگـاهش ميـان جـان كـه گـاه آن] زيـرا
 گلـو بـه] شـما جـان[ كـه گـاه آن چرا ؛ پس  )الُْحلْقُومَ 
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  دليل ترس از مرگ. 18
ترس از مرگ در بعضى از آدميان ناشى از دو امر است يا مرگ را پايان همه چيز و مالزم نيسـتى 

دانند و يـا دلبسـتگى بـه دنيـا و آلـودگى بـه گناهـان و عواقـب آن باعـث ترس و نابودی مى
كرده و مرگ را انتقال به سرايى بهتر مى اما كسى كه پاك زنده. شود مى
(: فرمايد سوره جمعه مى 6در آيه . هراسد نمى
َصـاِدقِينَ  كُنْـتُمْ  ِإنْ  الَْمـْوَت  فَتََمنُوا الناِس  ُدونِ  مِنْ 

، ديگر مردم نه خداييد دوستان شما كه پنداريد
ولى آنان هرگـز آرزوی مـرگ نمى :فرمايد در ادامه مى. كنيد

شناسد خوبى مى اند و خداوند ظالمان را به فرستاده
الِمِينَ  مضمون آيه اين اسـت كـه اگـر يهوديـان راسـت مى. )7/جمعه(  )بِالظ

كنند و از مرگ وحشت دارند؟ مگر دوست خدا نمى مرگ نمى
  . )128ص ،5ج ،1369مكارم شيرازی، ( باقى بشتابد

توان فهميد كه انسان از درخواست تمنای مرگ از يهوديان مى
شتابند و اگر جز اين بود ترس يهوديان بجا مى شوند بلكه به لقای حق و سرای باقى مى نمى

شايد گفته شود كه با توجه به آيه . چنين درخواستى نابجا
ارُ  لَكُمُ  كَانَْت  عِنْدَ  اْآلِخَرةُ  الد  ِ ُدونِ  مِنْ  َخالَِصةً  اّهللاٰ
شما به يكسر بازپسين سراى، خدا نزد در اگر
مراد از آيه مورد بحث هم همين باشد كه اگر شما گمان مى .كنيد مرگ آرزوى گوييد مى

كه دوستان خدا هستيد و خدا تنها شما را به بهشت مى
بهشت رفتن شما هموار شود و طبق اين معنا حيات پس از مرگ از آيه شريفه استفاده نمى

يفه همان است كه ذكر شد و منافاتى با ديگر آيات ندارد تا مگر آن كه بگوييم ظاهر آن آيه شر
ای برای حمل آن آيه برخالف معنای ظاهريش كنيم كه اين آيه شريفه را قرينه اين

  رسيدن جان به گلو. 19
در دو آيه سخن از رسيدن جان به گلو به ميان آمده است يكى آيـه 

زيـرا، پندارد او كه[ است چنين ؛ نه )اقِىالترَ  بَلَغَتِ 
الُْحلْقُومَ  بَلَغَتِ  ِإَذا الَ  فَلَوْ (سوره واقعه  83ديگر آيه 
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كه  گرچه در اين آيات سخنى از نفس آدمى نرفته است ولى به قرينه سياق معلوم است
شود كـه مـردن  در اين صورت، معلوم مى. گردد در هر دو آيه به نفس آدمى بر مى

شـود ولـى  متالشـى مى  نفس از بدن است و اين بدن است كه در زيـر خـاك
از سـخن   )28سوره قيامت آيـات ( تنها دليلى بر زوال نفس آدمى نداريم بلكه بعد از آيه شريفه اول

ُه اْلفَِراُق؛ و به يقين داند كه هنگام جدايى اسـت سـوی  و سـير بـه) َوَظن اِن
پروردگـار سـوی  الى ربك يومئذ المساق؛ در چنـين روزی سـير و سـرانجام بـه

تى صـحيح پروردگار در صورسوی  و اين دو تعبير، يعنى جدايى از اهل و عيال و سير به
پروردگار و ايـن سوی  است كه نفس پى از مرگ باقى باشد تاهم جدايى صدق كند و هم سير به

نفس آ دمى اسـت و رسـيدن نفـس » بلغت«اند بر اين كه فاعل 
توانـد بـه خـودی خـود بـه  رساند كه نفس چيزی جز بـدن و مسـتقل از اوسـت و مى

  . توانند داللت بر بقای نفس پس از مرگ داشته باشند

در آيات بسياری از قران برای انسان قلب ذكر شده است و اوصاف گوناگونى به آن نسـبت داده 
انى و ارادی قلـب معرفتـى، احساسـى ـ عـاطفى ـ هيجـ

: بندی كـرد  توان در ارتباط با اين سه ساحت به شرح زيـر دسـته
قـاَل َأ َو لَـْم تُـْؤمِْن   كيَف تُْحى الَْمْوتى  َرب َأِرنى(معرفتى مانند اطمينان 

تُطِْع َمْن َأغْفَلْنا قَلْبَُه َعْن ِذكِرنا َو اتبََع َهواُه َو كـاَن َأْمـُرُه 
َأ فَلَْم يسيُروا فِـى اْألَْرِض (؛ تعقل )179/اعراف( )لَُهْم قُلُوٌب ال يفْقَُهون

فِـى   اْألَبْصـاُر َو لكـْن تَعَْمـى الْقُلُـوُب التـى فَِإنها ال تَعَْمـى
خداوند بر دلهـاى آنـان، و ؛ َسْمعِهم  َو َعلى قُلُوبِِهم 

َو ِإذا (؛ ساحت احساسى ـ عـاطفى ـ هيجـانى ماننـد اشـمئزاز 
ْت قُلُوُب الذيَن ال يْؤمِنُوَن بِاْآلِخَرةِ  و چون خدا به تنهايى ياد شـود، دلهـاى ؛ ) َوْحَدُه اْشَمَأز
قُلُوِب   َو َجَعلْنا فى(رأفت و رحمت ؛ )45/زمر(گردد 

 دسانى كـه از او پيـروى كردنـد رأفـت و رحمـت نهـا
ا يْدُخِل اْإليماُن فى ايمان : بگو؛ )قُلُوبِكمْ   قُْل لَْم تُْؤمِنُوا َو لكْن قُولُوا َأْسلَْمنا َو لَم

 .اســالم آورديـم و هنــوز در دلهـاى شــما ايمــان داخـل نشــده اســت

 

 

گرچه در اين آيات سخنى از نفس آدمى نرفته است ولى به قرينه سياق معلوم است. »رسد مى
در هر دو آيه به نفس آدمى بر مى» بلغت«ضمير 

نفس از بدن است و اين بدن است كه در زيـر خـاكشدن  عبارت از جدا
تنها دليلى بر زوال نفس آدمى نداريم بلكه بعد از آيه شريفه اول نه

ُه اْلفَِراُق؛ و به يقين داند كه هنگام جدايى اسـت(جدايى از اهل و فرزند  َوَظن اِن
الى ربك يومئذ المساق؛ در چنـين روزی سـير و سـرانجام بـه(پروردگار است 

و اين دو تعبير، يعنى جدايى از اهل و عيال و سير به). توست
است كه نفس پى از مرگ باقى باشد تاهم جدايى صدق كند و هم سير به

اند بر اين كه فاعل   های دو تعبير عالوه بر اين كه قرين
رساند كه نفس چيزی جز بـدن و مسـتقل از اوسـت و مى به حلقوم مى

توانند داللت بر بقای نفس پس از مرگ داشته باشند يات خود ادامه دهد، نيز فى نفسه مىح

  نسبت دادن قلب به آدمى. 20
در آيات بسياری از قران برای انسان قلب ذكر شده است و اوصاف گوناگونى به آن نسـبت داده 

معرفتـى، احساسـى ـ عـاطفى ـ هيجـ/ با توجه به سه ساحت عقيدتى. شده است
توان در ارتباط با اين سه ساحت به شرح زيـر دسـته آيات دربارO اوصاف قلب را مى

معرفتى مانند اطمينان / اوصاف ساحت عقيدتى
تُطِْع َمْن َأغْفَلْنا قَلْبَُه َعْن ِذكِرنا َو اتبََع َهواُه َو كـاَن َأْمـُرُه َو ال (غفلت  ؛)َو لكْن لِيْطَمئِن قَلْبى  قاَل بَلى

لَُهْم قُلُوٌب ال يفْقَُهون(؛ نافهمى )28كهف، ( )طافُرُ 
فَِإنها ال تَعَْمـى(؛ كوری )فَتَكوَن لَُهْم قُلُوٌب يعْقِلُوَن بِها

ُدو َعلى(؛ مهر خوردن )46/حج( )رالص ُ   َختََم اّهللاٰ
؛ ساحت احساسى ـ عـاطفى ـ هيجـانى ماننـد اشـمئزاز )7/همان( )بر شنوايى ايشان ُمهر نهاده

 ُ ْت قُلُوُب الذيَن ال يْؤمِنُوَن بِاْآلِخَرةِ ذُكَر اّهللاٰ َوْحَدُه اْشَمَأز 
گردد  كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، منزجر مى

سانى كـه از او پيـروى كردنـد رأفـت و رحمـت نهـاو در دلهاى ك؛ )الذيَن اتبَعُوُه َرْأفًَة َو َرْحَمة
ا يْدُخِل اْإليماُن فى(ايمان ؛ )27/حديد( قُْل لَْم تُْؤمِنُوا َو لكْن قُولُوا َأْسلَْمنا َو لَم

اســالم آورديـم و هنــوز در دلهـاى شــما ايمــان داخـل نشــده اســت: ايــد، لـيكن بگوييــد نيـاورده



سـپس ؛ )ثُم قََسْت قُلُوبُكْم مِْن بَعْـِد ذلِـك فَِهـى كالِْحجـاَرِة َأْو َأَشـد قَْسـَوةً 
؛ خشـوع )74/بقـره( ) تـر از آن سخت گرديد، همانند سنگ، يا سخت

ذيَن ُأوتُـوا  َو ال يكونُـوا كالـ َو ما نَـَزَل مِـَن الَْحـق ِ اّهللاٰ
اند هنگـام آن  آيا براى كسانى كه ايمان آورده؛ )الْكتاَب مِْن قَبُْل فَطاَل َعلَيِهُم اْألََمُد فَقََسْت قُلُوبُُهم

ماننـد كسـانى گـردد و ]  و فروتن[نرسيده كه دلهايشان به ياد خدا و آن حقيقتى كه نازل شده نرم 
انتظـار بـر آنـان بـه درازا كشـيد، و دلهايشـان ] عمـر و

َ بِقَلْـٍب َسـليمٍ (؛ و ساحت ارادی مانند سـالمت  مگـر ؛ )ِإال َمـْن َأتَـى اّهللاٰ
ُ قُلُـو  فـى(؛ مـرض )89/شـعراء بِِهْم َمـَرٌض فَـزاَدُهُم اّهللاٰ

فَْسئَلُوُهن مِْن َوراِء (؛ طهارت) 10/بقره( در دلهايشان مرضى است و خدا بر مرضشان افزود
چيزى خواسـتيد از پشـت پـرده از  ]پيامبر[و چون از زنان 
فَـَأْعقَبَُهْم نِفاقـاً (؛ نفاق )53/احزاب(تر است  اى شما و دلهاى آنان پاكيزه

َ مـا َوَعـُدوُه َو بِمـا كـانُوا يكـِذبُونَ  در نتيجـه، بـه سـزاى ؛ )يْوِم يلْقَْونَُه بِما َأْخلَفُوا اّهللاٰ
تا روزى كـه او  -ر دلهايشانگفتند، د كه با خدا خلف وعده كردند و از آن روى كه دروغ مى

  ... .؛ و)77/توبه( پيامدهاى نفاق را باقى گذارد
شود كه مراد از قلب، قلب صنوبری نيست، چـرا كـه 

آيـد   شود و از برخى آيات نيز به دسـت مـى  يك از اين اوصاف متصف نمى
اين قلب از ماده و ماديات نيست چرا كه كسى كه دارای قلب سليم است مالقـات پروردگـار 
پس از نظر قرآن برای آدمى ساحتى بـه نـام قلـب وجـود دارد و حـال 

هــای   كـه سـاحت آيـا قلـب و روح و نفـس الفـاظى متفـاوت و دارای مصــداقى واحدنـد و يـا اين
آيند مطلب ديگری است كه در اين مقالـه در پـى تحقيـق دربـارO آن 

در آياتى از قرآن ارتكاب برخى از گناهان، خوردن آتش يا خوردن گوشت بـرادر مـرده دانسـته 
ذيَن يـأْكلُوَن َأْمـواَل الْي الـ مـا يـأْكلُوَن فـى  تـامىِإنُظلْمـاً ِإن  

خورند، جز اين  در حقيقت، كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى
؛ كتمان )10/نسـاء(برند، و به زودى در آتشى فروزان درآيند
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ثُم قََسْت قُلُوبُكْم مِْن بَعْـِد ذلِـك فَِهـى كالِْحجـاَرِة َأْو َأَشـد قَْسـَوةً (قساوت  ؛)84/حجرات(
سخت گرديد، همانند سنگ، يا سخت]  واقعه[دلهاى شما بعد از اين 

ذيَن ُأوتُـوا َأ لَْم يأِْن لِلذيَن آَمنُوا َأْن تَخَْشَع قُلُوبُُهْم لِِذكِر ( َو ال يكونُـوا كالـ َو ما نَـَزَل مِـَن الَْحـق ِ اّهللاٰ
الْكتاَب مِْن قَبُْل فَطاَل َعلَيِهُم اْألََمُد فَقََسْت قُلُوبُُهم

نرسيده كه دلهايشان به ياد خدا و آن حقيقتى كه نازل شده نرم 
عمـر و[نباشند كه از پيش بدانها كتاب داده شد و 

؛ و ساحت ارادی مانند سـالمت )16/حديد( )دسخت گردي
شـعراء( )كسى كه دلى پاك بـه سـوى خـدا بيـاورد

در دلهايشان مرضى است و خدا بر مرضشان افزود؛ )َمَرضا
و چون از زنان ؛ )َأْطَهُر لِقُلُوبِكْم َو قُلُوبِِهن ِحجاٍب ذلِك

اى شما و دلهاى آنان پاكيزهآنان بخواهيد اين براى دله
َ مـا َوَعـُدوُه َو بِمـا كـانُوا يكـِذبُونَ   قُلُوبِِهْم ِإلى  فى يْوِم يلْقَْونَُه بِما َأْخلَفُوا اّهللاٰ
كه با خدا خلف وعده كردند و از آن روى كه دروغ مى آن

پيامدهاى نفاق را باقى گذارد -كنند را ديدار مى
شود كه مراد از قلب، قلب صنوبری نيست، چـرا كـه   با تأمل در اين آيات به خوبى روشن مى

يك از اين اوصاف متصف نمى  قلب صنوبری به هيچ
اين قلب از ماده و ماديات نيست چرا كه كسى كه دارای قلب سليم است مالقـات پروردگـار  كه

پس از نظر قرآن برای آدمى ساحتى بـه نـام قلـب وجـود دارد و حـال . شود  پذير مى  برايش امكان
آيـا قلـب و روح و نفـس الفـاظى متفـاوت و دارای مصــداقى واحدنـد و يـا اين

آيند مطلب ديگری است كه در اين مقالـه در پـى تحقيـق دربـارO آن   مى    شمار  بهگوناگون آدمى 
  . نيستيم

  باطن اعمال آدمى. 21
در آياتى از قرآن ارتكاب برخى از گناهان، خوردن آتش يا خوردن گوشت بـرادر مـرده دانسـته 

ذيَن يـأْكلُوَن َأْمـواَل الْي(: شده است از جمله خوردن مال يتيم الـ ِإن
در حقيقت، كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى؛ )بُُطونِِهْم ناراً َو َسيْصلَْوَن َسعيراً 

برند، و به زودى در آتشى فروزان درآيند نيست كه آتشى در شكم خود فرو مى
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ُ مَِن الْكتاِب َو يْشتَُروَن بِِه ثََمناً قَليًال ُأولئِـك مـا يـأْكلُوَن  يكتُُموَن ما َأنَْزَل اّهللاٰ
ُ يْوَم الْقِياَمِة َو ال يَزكيِهْم َو لَُهْم َعذاٌب َأليم كسانى كه آنچـه ؛ )بُُطونِِهْم ِإال الناَر َو ال يكلُمُهُم اّهللاٰ

آورند، آنان جـز  دارند و بدان بهاى ناچيزى به دست مى
و خدا روز قيامت با ايشان سخن نخواهد گفـت، و پاكشـان 

َو ال (: كردن بـرادر مـؤمن ؛ و غيبـت)174/بقـره( »نخواهد كرد، و عذابى دردناك خواهنـد داشـت
بعضـى از شـما غيبـت  ؛ و)ِحب َأَحُدكْم َأْن يأْكَل لَْحَم َأخيِه َميتاً فَكِرْهتُُموه

از ) البتـه(بعض ديگر را نكنيد آيا يكى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد 

كردن خـوردن گوشـت  خوردن مال يتيم و كتمان آيات االهى در واقع آتش خوردن و غيبت
برادر مرده در همين دنيا شمرده شده است، چرا كه عالوه بر مفاد ظاهری آيات قرائنى نيز در اين 

كـه داللـت بـر » سيصـلون سـعيرا «در » س«با توجـه بـه 
ن آتش قبـل از ايـن در آتش در قيامت است و در نتيجه خورد

كننـد و پـاك   عدم سخن گفتن خدا با كسانى كه آيات االهى را كتمـان مى
ُ يْوَم الْقِياَمِة َو ال يَزكيِهْم َو لَُهْم َعذاٌب َألـيم  )ال يكلُمُهُم اّهللاٰ

كـه  بنـابراين باتوجـه بـه اين. در دنيـا اسـتحاكى از آن است كه پركردن شكمهايشـان از آتـش 
خوردن آتش و خوردن گوشت برادر مرده در بدن مادی آدمى مشهود نيسـت در صـورت دارای 

كـه بـه ظـاهر (بايست ساحتى ديگر در آدمى تحقق داشته باشـد 
شـود   از اين آيات فهميده مـى. و چنين اموری در آن ساحت ساری و جاری باشد

كه اعمال آدمى ظاهری و باطنى دارند و باطن اعمال ناشايست چيزی جز آتش خوردن، گوشـت 
مضمون اين آيات گرچه در موارد خاصـى از جملـه خـوردن مـال 

  . ين موارد نداردكردن نازل شده است ولى ظاهرا اختصاصى به ا

  نشدن فدا لعنت بر كفار پس از مرگ و بخشوده نشدن آنها و پذيرفته
انـد و در حـال كفـر مـرگ بـه   مضمون برخى از آيات اين است كه آن كسانى كه كفـر ورزيـده

شـود بلكـه لعنـت   شوند و عوضى از آنهـا پذيرفتـه نمـى
بخشـوده نشـدن، پذيرفتـه نشـدن فـدا از آنهـا و لعنـت 

تواند مفاد حقيقى داشته باشد كـه آدمـى   خدا، مالئكه و مردم بر آنها پس از مرگ در صورتى مى

 

 

ُ مَِن الْكتاِب َو يْشتَُروَن بِِه ثََمناً قَليًال ُأولئِـك مـا يـأْكلُوَن ِإن الذيَن (: آيات الهى يكتُُموَن ما َأنَْزَل اّهللاٰ
ُ يْوَم الْقِياَمِة َو ال يَزكيِهْم َو لَُهْم َعذاٌب َأليم  فى بُُطونِِهْم ِإال الناَر َو ال يكلُمُهُم اّهللاٰ

دارند و بدان بهاى ناچيزى به دست مى ده، پنهان مىرا خداوند از كتاب نازل كر
و خدا روز قيامت با ايشان سخن نخواهد گفـت، و پاكشـان . آتش در شكمهاى خويش فرو نبرند

نخواهد كرد، و عذابى دردناك خواهنـد داشـت
ِحب َأَحُدكْم َأْن يأْكَل لَْحَم َأخيِه َميتاً فَكِرْهتُُموهيغْتَْب بَعُْضكْم بَعْضاً َأ ي

بعض ديگر را نكنيد آيا يكى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد 
  . خوردن آن كراهت خواهد داشت

خوردن مال يتيم و كتمان آيات االهى در واقع آتش خوردن و غيبت
برادر مرده در همين دنيا شمرده شده است، چرا كه عالوه بر مفاد ظاهری آيات قرائنى نيز در اين 

با توجـه بـه . كند  آيات هست كه اين معنا را تائيد مى
در آتش در قيامت است و در نتيجه خوردشدن  آينده دارد مضمون آيه واقع

عدم سخن گفتن خدا با كسانى كه آيات االهى را كتمـان مى. عبارت در دنيا است
ُ يْوَم الْقِياَمِة َو ال يَزكيِهْم َو لَُهْم َعذاٌب َألـيم(كردن آنها در قيامت  نكردن و عذاب ال يكلُمُهُم اّهللاٰ

حاكى از آن است كه پركردن شكمهايشـان از آتـش 
خوردن آتش و خوردن گوشت برادر مرده در بدن مادی آدمى مشهود نيسـت در صـورت دارای 

بايست ساحتى ديگر در آدمى تحقق داشته باشـد   اين الفاظ مىبودن  معنای حقيقى
و چنين اموری در آن ساحت ساری و جاری باشد) شود  ديده نمى

كه اعمال آدمى ظاهری و باطنى دارند و باطن اعمال ناشايست چيزی جز آتش خوردن، گوشـت 
مضمون اين آيات گرچه در موارد خاصـى از جملـه خـوردن مـال . نيست... برادر مرده خوردن و

كردن نازل شده است ولى ظاهرا اختصاصى به ا يتيم، كتمان آيات االهى و غيبت

لعنت بر كفار پس از مرگ و بخشوده نشدن آنها و پذيرفته. 22
مضمون برخى از آيات اين است كه آن كسانى كه كفـر ورزيـده

شوند و عوضى از آنهـا پذيرفتـه نمـى  سراغشان آمده است نه تنها آمرزيده نمى
بخشـوده نشـدن، پذيرفتـه نشـدن فـدا از آنهـا و لعنـت . و مردم شامل حال آنها است خدا، مالئكه

خدا، مالئكه و مردم بر آنها پس از مرگ در صورتى مى



ای   گونـه صورت اين آيات را بايـد به پس از مرگ همچنان به حيات خود ادامه دهد و در غير اين

اٌر فَلَـْن  مـاتُوا َو ُهـْم كفـ ثُـم ِ وا َعْن َسـبيِل اّهللاٰ ذيَن كفَُروا َو َصدال ِإن
آنان كه كفر ورزيدند و مانع راه خدا شدند، سـپس در حـال كفـر مردنـد، هرگـز 
ُء  ِإن الذيَن كفَُروا َو ماتُوا َو ُهْم كفاٌر فَلَْن يقْبََل مِـْن َأَحـِدهِْم مِـلْ 

در حقيقـت، كسـانى ؛ )بِِه ُأولئِك لَُهْم َعذاٌب َأليٌم َو ما لَُهـْم مِـْن ناِصـرين
بـراى [زمين را پر از طـال كننـد و آن را ]  ناىفراخ[

فديه دهند، هرگز از هيچ يك از آنان پذيرفته نگردد آنان را عذابى دردناك خواهـد بـود، 
ِ َو  اٌر ُأولئِـك َعلَـيِهْم لَعْنَـُة اّهللاٰ ذيَن كفَـُروا َو مـاتُوا َو ُهـْم كفـ الـ ِإن
كسانى كه كافر شدند، و در حال كفر مردند، لعنت خدا و فرشـتگان 

شـود كـه   در هر سه آيه حاليه است و درنتيجه معنای آيه اين مى
ض از آنهـا پذيرفتـه ميرند غفـران االهـى شـامل حالشـان نشـده؛ عـو

  . شود و لعنت خدا، مالئكه و آدميان بر آنان باد
كنند و سپس به قتل رسيده يا بـه مـرگ طبيعـى   و در مقابل افرادی كه در راه خدا هجرت مى

   21. كند  ميرند خداوند رزق نيكو به آنها داده و آنها را مشمول مغفرت و رحمت خود مى

آياتى كـه مـورد بحـث و بررسـى قـرار گرفـت معلـوم شـد كـه از منظـر قـرآن انسـان 
هـای   سـاحت/ای است از بدن و غير بدن و مرگ از نظر قرآن جدايى بدن از ديگر ساحت

های ديگر آدمى همچنان به حيات خود در   ساحت
جا مومنان در شادی به سـر  در آن. دهند  مى/دهد  شده است، ادامه مى

رسـى   برند ولى كافران و گنهكاران در عذابند تا زمانى كه قيامت كبری برپا شود و بـا حسـاب
كار رفته در قرآن دارای معـانى  كه نفس، روح و قلب به

ند يا از يك حقيقت حكايت دارند مطلب ديگری است كه در جايى ديگـر 
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پس از مرگ همچنان به حيات خود ادامه دهد و در غير اين
  . با ظاهر آن سازگاری نداردمعنا كرد كه 

اٌر فَلَـْن (از اين جمله است آيات   مـاتُوا َو ُهـْم كفـ ثُـم ِ وا َعْن َسـبيِل اّهللاٰ ذيَن كفَُروا َو َصدال ِإن
ُ لَُهم آنان كه كفر ورزيدند و مانع راه خدا شدند، سـپس در حـال كفـر مردنـد، هرگـز ؛ )يغْفَِر اّهللاٰ

ِإن الذيَن كفَُروا َو ماتُوا َو ُهْم كفاٌر فَلَْن يقْبََل مِـْن َأَحـِدهِْم مِـلْ (؛  گذشتخدا از آنان درنخواهد 
بِِه ُأولئِك لَُهْم َعذاٌب َأليٌم َو ما لَُهـْم مِـْن ناِصـرين  اْألَْرِض َذَهباً َو لَِو افْتَدى

[اند، اگر چه  كه كافر شده و در حال كفر مرده
فديه دهند، هرگز از هيچ يك از آنان پذيرفته نگردد آنان را عذابى دردناك خواهـد بـود، ] خود

ِ َو (و » و ياورانى نخواهنـد داشـت اٌر ُأولئِـك َعلَـيِهْم لَعْنَـُة اّهللاٰ ذيَن كفَـُروا َو مـاتُوا َو ُهـْم كفـ الـ ِإن
كسانى كه كافر شدند، و در حال كفر مردند، لعنت خدا و فرشـتگان ؛ )الناِس َأْجَمعين الَْمالئِكِة وَ 

  . و تمام مردم بر آنان باد
در هر سه آيه حاليه است و درنتيجه معنای آيه اين مى» و هم كفار«در عبارت » واو«

ميرند غفـران االهـى شـامل حالشـان نشـده؛ عـو  كسانى كه در حالت كفر مى
شود و لعنت خدا، مالئكه و آدميان بر آنان باد  نمى

و در مقابل افرادی كه در راه خدا هجرت مى
ميرند خداوند رزق نيكو به آنها داده و آنها را مشمول مغفرت و رحمت خود مى  مى

  گيری  نتيجه
آياتى كـه مـورد بحـث و بررسـى قـرار گرفـت معلـوم شـد كـه از منظـر قـرآن انسـان  با تأمل در

ای است از بدن و غير بدن و مرگ از نظر قرآن جدايى بدن از ديگر ساحت  آميخته
ساحت/شود ولى ساحت  بدن متالشى مى. آدمى است

شده است، ادامه مى عالم ديگری كه برزخ ناميده
برند ولى كافران و گنهكاران در عذابند تا زمانى كه قيامت كبری برپا شود و بـا حسـاب مى

كه نفس، روح و قلب به اما اين. هركسى به سزای عمل خود برسد
ند يا از يك حقيقت حكايت دارند مطلب ديگری است كه در جايى ديگـر ا  و مصاديق گوناگون
  .بايد پى گرفته شود
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  .ترجمة آيات قرآن كريم از ترجمه محمدمهدي فوالدوند است
در اين آيه شريفه و در آيه قبلـي ناشـي از تفـاوت ترجمـه مرحـوم فوالدونـد       

 . استفاده شده است) كه روحش شاد باد(است، چون ترجمه تمامي آيات از ترجمه قران آن مرحوم 

 . در اين آيات شريفه است» من روحه«و » من روحي

يممي ره و ظَاميي الْعنْ يحقَالَ م ي خَلْقَهنَس ثَالً وثَلى آورد و آفرينش خود را فراموش ؛  لَنَا مو براى ما م
 ). 78، يس(»بخشد؟ چه كسى اين استخوانها را كه چنين پوسيده است زندگى مى

هيچ اشكالي ندارد چـرا كـه ايـن    ) الموت و مالئكه خداوند، ملك
اي كه اعوان و انصـار   الموت و مالئكه كند و ملك درواقع خداوند باالصاله توفي مي

   ).269ص، 17ق، ج

توان استفاده كرد كه ساحتي غير از بدن وجود دارد ولي آيا اين ساحت 
نفس فيلسـوفان در دو   گونه نيست چرا كه عين همان نفسي است كه فيلسوفان قائلند يا نه، ظاهر آن است كه اين

شود ولي ساحتي  حالت خواب و بيداري در آدمي وجود دارد و تنها هنگام مرگ است كه نفس از بدن جدا مي
شود و هم هنگام مردن و تفاوت  شود هم هنگام خواب به تمام و كمال گرفته مي

گردد ولي كسـي كـه    است ساحت غيربدنش به بدن باز ميخواب و مرگ تنها در اين است كه كسي كه نمرده 
  

و تَوالم رَاتونَ فىِ غَممالظَّل تَرَى إِذ نَ  ةالَْملَئك لَوْزَوتج مالْيو كمواْ أَنفُسأَخْرِج يهِمطُواْ أَيداسب
و كاش ستمكاران را در گردابهاى  ؛و كنتُم عنْ ءايته تَستَكبرُِونَ

جانهايتـان را بيـرون   «: ] زننـد  و نهيـب مـى  [اند  را گشودهدستهايشان 
كرديـد، بـه عـذاب     بسـتيد و در برابـر آيـات او تكبـر مـى      آنچه بناحق بر خـدا دروغ مـى  

تَقَمواْ تَتَنـزََّ    اسـ ثُـم نَا اللَّهبينَ قَالُواْ رلَـا      إِنَّ الَّذ ا تخََـافُواْ و لُ علَـيهِم الْملَئكـةُ أَلـَّ
سـپس  » پروردگـار مـا خداسـت   «: در حقيقـت، كسـانى كـه گفتنـد    

، و بـه بهشـتى   هان، بيم مداريد و غمين مباشيد«: ] گويند و مى

كم الْيـوم ت    واْ أَنفُسـ أَخْرِجـ يهِمطُواْ أَيداسلَئكةُ بالْم و تَوالم رَاتونَ فىِ غَممالظَّل تَرَى إِذ لَو َ   ذَاب نَ عـْـزَوج
و كـاش سـتمكاران را در گردابهـاى     ؛و كنتُم عنْ ءايته تَستَكبرُِونَ

 

 

  ها  نوشت پى 
  
ترجمة آيات قرآن كريم از ترجمه محمدمهدي فوالدوند است. 1
در اين آيه شريفه و در آيه قبلـي ناشـي از تفـاوت ترجمـه مرحـوم فوالدونـد       »  فَقَعوا لَه ساجِدينَ«تفاوت ترجمه . 2

است، چون ترجمه تمامي آيات از ترجمه قران آن مرحوم 
من روحي«تعبير از ساحت دوم به روح با توجه به عبارت  3
4 .»و ضَرَب يممي ره و ظَاميي الْعنْ يحقَالَ م ي خَلْقَهنَس ثَالً ولَنَا م

چه كسى اين استخوانها را كه چنين پوسيده است زندگى مى«: گفت ؛كرد
 . شود  در ادامه مقاله به اين موضوع پرداخته مي. 5

خداوند، ملك(سبت دادن توفي در اين آيات به چند فاعل ن. 6
درواقع خداوند باالصاله توفي مي. ها در طول هم هستند  فاعل

ق، ج. ه1417 يي،طباطبا: نك(كنند اويند با امر خدا توفي مي
 . 117/و مائده 104/؛ يونس60/انعام: نك. 7

 . 37/؛ اعراف97/نساء: نك. 8

توان استفاده كرد كه ساحتي غير از بدن وجود دارد ولي آيا اين ساحت  الزم به ذكر است از اين سنخ آيات مي. 9
عين همان نفسي است كه فيلسوفان قائلند يا نه، ظاهر آن است كه اين

حالت خواب و بيداري در آدمي وجود دارد و تنها هنگام مرگ است كه نفس از بدن جدا مي
شود هم هنگام خواب به تمام و كمال گرفته مي غير بدن كه از قرآن استنباط مي

خواب و مرگ تنها در اين است كه كسي كه نمرده 
  .گردد مرگش فرا رسيده است ديگر به بدن باز نمي

  . 97/نساء  ؛12/؛ سجده27/انعام: نك. 10
لَو تَرَى إِذ الظَّلمونَ فىِ غَمرَات المَوت و و: از جمله آيات. 11

و كنتُم عنْ ءايته تَستَكبرُِونَ   عذَاب الْهونِ بِما كنتُم تَقُولُونَ على اللَّه غَيرَْ الحَقّ
دستهايشان ]  به سوى آنان[ديدى كه فرشتگان  مرگ مى

آنچه بناحق بر خـدا دروغ مـى  ]  سزاى[امروز به » دهيد
تَقَمواْ تَتَنـزََّ   ؛)93انعام، (. يابيد خواركننده كيفر مى اسـ ثُـم نَا اللَّهبينَ قَالُواْ رإِنَّ الَّذ

دون   تُوعـ َنَّةِ الَّتىِ كنـتُمرُواْ بِالجشأَب ْزَنُواْ ودر حقيقـت، كسـانى كـه گفتنـد    ؛ تح
و مى[آيند  ايستادگى كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى

 ).30/فصلّت(كه وعده يافته بوديد شاد باشيد 

كم الْيـوم ت   و. 12 واْ أَنفُسـ أَخْرِجـ يهِمطُواْ أَيداسلَئكةُ بالْم و تَوالم رَاتونَ فىِ غَممالظَّل تَرَى إِذ لَو َ
و كنتُم عنْ ءايته تَستَكبرُِونَ   الحَقّالْهونِ بِما كنتُم تَقُولُونَ على اللَّه غَيرَْ 

 



جانهايتـان را  «: ] زننـد  و نهيـب مـى  [انـد   دستهايشـان را گشـوده  
كرديـد، بـه    بـر مـى  بستيد و در برابر آيـات او تك  آنچه بناحق بر خدا دروغ مى

ــران  ــام الق ــي، ؛262ص  ،5 ، جاح4 ــران طوس ــیر الق ــ� تفس ــان ف ، التبی
363 . 

تفسـیر القـران  ق، . ه1419ابـن كثيـر  ؛ 485ق، ص. ه1419 ،؛ سبزواری نجفـ�
350 . 

امر در اين جمله امري تكويني است كه مالئكه يكي از اسباب آن هستند نه تشريعي چرا كه مـرگ و زنـدگي   
285( .  

زِيزُ الْغَفُورالْع وه الً ومنُ عسأَح أَيكُم كُملُويبياةَ لالْح و توي خَلَقَ الْمهمان كه مرگ و زنـدگى را پديـد    ؛الَّذ
 )2/ ملك(. »آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد، و اوست ارجمند، و اوست ارجمند آمرزنده

انـد    را بـه بازگشـت بـه خـدا در روز قيامـت تفسـير كـرده       » ن الي عالم الغيب و الشـهاده 
و برخي بازگشت به خداي عالم به اسرار و نهان بدون ذكر اين نكته كه اين رجـوع  

دهـد و    ز مـرگ رخ مـي  افتد، ولي ظاهر آيه شريفه اين است كه اين اتفاق بالفاصله پس ا
 . 

ولي با . اند اي را محذوف گرفته و لذا معناي ديگري براي آيات بيان داشته
: نك. يان وجهي ندارداي خالف اصل است و نياز به دليل دارد، اين نوع ب

؛ فــيض 39، ص2، جالتبيــان فــي تفســير القــرآن؛ طوســي، 47، ص

: نـك (گوينـد    اين احتمال نيز ذكر شده است كه اين سخن مالئكه از جانب خداست كه هنگام قبض روح مـي 
 ). 69، ص13ج

نزديك به چنين تعبيري در سخن اصحاب كهف پس از خوابيدن مدتي طـوالني و همچنـين يكـي از پيـامبران     
 . آمده است )259بقره ( سال مجدداً به حيات بازگشت

و آنـان كـه   ؛ سبيلِ اللَّه ثُم قُتلُوا أَو ماتُوا لَيرْزقَنَّهم اللَّه رِزقاً حسناً و إِنَّ اللَّه لَهو خَيرُ الرَّازِقين
و راستى  .بخشد اند، قطعاً خداوند به آنان رزقى نيكو مى در راه خدا مهاجرت كرده، و آن گاه كشته شده يا مرده
ه و    و لَئنْ قُتلْتُم في «و  )58():  سبيلِ اللَّه أَو متُّم لَمغْفرَةٌ منَ اللـَّ

چـه  آن]  همه[و اگر در راه خدا كشته شويد يا بميريد، قطعاً آمرزش خدا و رحمت او از 
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دستهايشـان را گشـوده  ]  به سوى آنان[ديدى كه فرشتگان  مرگ مى
آنچه بناحق بر خدا دروغ مى]  سزاى[امروز به » بيرون دهيد

 يابيد اب خواركننده كيفر مىعذ

ــب،   .13 ــاص،؛431،ص11ج 1378طي ــران  جص ــام الق اح4
363، ص5، جالدر المنثور ف� تفسیر المأثور؛121،ص9ج
؛ سبزواری نجفـ�69، ص1، ج اح4ام القران ابن عربي،.14

350، ص12، جالتفسیر الوسیط؛ 163، ص7، ج العظیم
امر در اين جمله امري تكويني است كه مالئكه يكي از اسباب آن هستند نه تشريعي چرا كه مـرگ و زنـدگي   . 15

285، ص7، ج ق. ه1417طباطبايي، : نك(. در دست خداست
16 .» زِيزُ الْغَفُورالْع وه الً ومنُ عسأَح أَيكُم كُملُويبياةَ لالْح و توي خَلَقَ الْمالَّذ

آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد، و اوست ارجمند، و اوست ارجمند آمرزنده
ن الي عالم الغيب و الشـهاده تردو«برخي از مفسران . 17
و برخي بازگشت به خداي عالم به اسرار و نهان بدون ذكر اين نكته كه اين رجـوع   )534، ص10، ج1372طبرسي، (

افتد، ولي ظاهر آيه شريفه اين است كه اين اتفاق بالفاصله پس ا  در چه زماني اتفاق مي
. گردد  ساحتي از انسان با مردن او به سوي خدا باز مي

اي را محذوف گرفته و لذا معناي ديگري براي آيات بيان داشته برخي از مفسران در اين آيات كلمه. 18
اي خالف اصل است و نياز به دليل دارد، اين نوع ب توجه به اين كه در تقدير گرفتن كلمه

، ص1، ج1371، و ميبــدي، 71، ص1ج ،1372طبرســي، 
 ).204، ص1كاشاني، ج

اين احتمال نيز ذكر شده است كه اين سخن مالئكه از جانب خداست كه هنگام قبض روح مـي . 19
ج ،، ق. ه1420 فخر رازی، و 521، ص4، ج1372طبرسي، 

نزديك به چنين تعبيري در سخن اصحاب كهف پس از خوابيدن مدتي طـوالني و همچنـين يكـي از پيـامبران     . 20
سال مجدداً به حيات بازگشت 100الهي كه بعد از آن كه از دنيا رفت و پس از 

سبيلِ اللَّه ثُم قُتلُوا أَو ماتُوا لَيرْزقَنَّهم اللَّه رِزقاً حسناً و إِنَّ اللَّه لَهو خَيرُ الرَّازِقين  و الَّذينَ هاجرُوا في «. 21
در راه خدا مهاجرت كرده، و آن گاه كشته شده يا مرده

(): الحج(»  دهندگان است اين خداست كه بهترين روزى
و اگر در راه خدا كشته شويد يا بميريد، قطعاً آمرزش خدا و رحمت او از ؛ رحمةٌ خَيرٌ مما يجمعون

 . )157عمران،   آل(» كنند بهتر است جمع مى]  آنان[
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 .)العربى ابن(القرآن اح4ام

: ، تحقيـق)كثيـر ابـن( العظـیم القـرآن تفسیر  )ق. ه1419
 . بيضون محمدعلى منشورات العلمية، الكتب

 تحقيقـات واحد: ، تحقيق القرآن تفسیر فC الرحمن آالء

  .صادر، چاپ سوم دار: ، بيروت العرب لسان
 الرحمن عبد محمد: ، تحقيق التأویل أسرار و التنزیل أنوار

 .العربى

 صــادق محمــد: ، تحقيــق)جصـاص( القــرآن اح4ــام
 ،  العربى

 جويـا: ، تحقيـق التنزیـل حقـائق و التأویل دقائق) 1381

  .دارالفكر: ، بيروت البیان روح
 صـفوان: تحقيـق ، القـرآن غریـب فـ� المفردات )ق. ه1412

  .الشامية

 علـى: رار، تحقيـقاألب عدة و األسرار کشف) 1371
 .پنجم اميركبير، چاپ

 الكتـاب دار: بيـروت ، التنزیـل غـوامض حقـائق عـن 

 دار: ، بيروتالقرآن تفسیر الC االذهان ارشاد) ق. ه1419

 اسـالمى انتشارات دفتر: ، قم القرآن تفسیر فC المیزان
 

 

 

  نامه كتاب

 قرآن كريم .1

اح4امابوبكر،  بن عبداّهللاٰ  بن محمد العربى، ابن .2

1419(،  عمرو بن اسماعيل دمشقى، كثير ابن .3
الكتب دار: ، بيروت الدين شمس محمدحسين

آالء) ق. ه1420(جواد، محمد نجفى، بالغى .4

  .  بعثت بنياد: ، قم بعثت بنياد اسالمى

لسان) ق. ه1414( ، مكرم بن محمد منظور، بن .5

أنوار) ق. ه1418(عمر،  بن عبداّهللاٰ  بيضاوى، .6

العربى التراث احياء دار: ، بيروت المرعشلى
اح4ــام) ق. ه1408(،  علـى بــن احمــد جصـاص، .7

العربى التراث احياء دار :بيروت ، قمحاوى
1381(محمد،  بن محمود أبوالمكارم، حسنى .8

   .مكتوب ميراث نشر: ، تهران جهانبخش
روح تفسیر) تا بى(،  اسماعيل بروسوى، حقى .9

1412(محمد،  بن حسين اصفهانى، راغب .10
الشامية الدار دارالعلم: داودى، بيروت عدنان

1371(سعد،  ابى بن احمد ميبدى، رشيدالدين .11
اميركبير، چاپ انتشارات: ، تهران حكمت اصغر

 ال4شـاف) ق. ه1407(محمـود،  زمخشرى، .12

  .سوم العربى، چاپ

1419(،  اّهللاٰ  حبيب بن محمد نجفى، سبزوارى .13
  .للمطبوعات التعارف

المیزان )ق. ه1417 (، حسين محمد سيد طباطبايى،  .14

  .پنجمعلميه، چاپ  حوزه مدرسين جامعۀ



 محمـدجواد مقدمـه با: ، تحقيق القرآن تفسیر فC البیان
   .سوم ، چاپ

: ، تهـران حسـينى احمـد سـيد: ، ط تحقيـق البحـرین

 . ال4ریم للقرآن

 و تهرانـى آغابزرگ شيخ مقدمه با: تحقيق ، القـرآن
  .العربى التراث احياء

، چـاپ  اسالم انتشارات: ، تهران القرآن تفسیر ف� البیان

 احيـاء دار: ، بيـروت الغیـب مفـاتیح )ق. ه1420( عمـر،

  .دوم ، چاپ هجرت انتشارات: ، قم العین کتاب

هيئــت علمـى دارالقــرآن ، )فوالدونـد(قــرآن  ترجمـه
 مطالعـات دفتـر(الكريم  القرآن دار: تهران )دفتر مطالعات تاريخ ومعارف اسالمى

: اعلمــى، تهــران حســين: ، تحقيــق الصــافC تفســیر) 

 دار: ، قـم جزايـرى موسـوى طيـب سـيد: تحقيق ،

 . مؤسسه در راه حق: قم، معارف قرآن

 انتشارات صدرا ،مجموعه آثار استاد شهید مطهری

 :قـم ،پیـام قـرآن) 1369(، )با همكاری جمعـى از فضـال و دانشـمندان

 (wو االلهیه الفوات wركـابى دار  :، مصـر الغیبیه المفات 

،  الفرقـان رغائـب و القـرآن غرائـب تفسـیر) ق. ه1416(محمـد، 
 .العلميه الكتب 
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البیان مجم[ )1372(حسن،  بن فضل طبرسى، .15

، چاپ خسرو ناصر انتشارات: ، تهران بالغى
البحـرین مجمـ[) 1375(، فضل بن حسن ،طبرسى .16

 . سوم ، چاپ مرتضوى كتابفروشى

للقرآن الوسیط التفسیر محمد، سيد طنطاوى، .17

القـرآن تفسیر فC التبیان،  حسن بن محمد طوسى، .18

احياء دار: ، بيروت قصيرعاملى احمد تحقيق
البیان اطیب) 1378(،  الحسين عبد سيد طيب، .19

  . دوم

عمـر، بـن محمـد ابوعبداّهللاٰ  رازى، فخرالدين .20
  . سوم ، چاپ العربى التراث

کتاب) ق. ه1410(احمد،  بن خليل فراهيدى، .21

ترجمـه) ق. ه 1415(،  مهــدى محمـد فوالدونـد، .22

دفتر مطالعات تاريخ ومعارف اسالمى( الكريم
  .)اسالمى ومعارف تاريخ

) ق. ه 1415(،  محســن مــال كاشــانى، فــيض .23
  .ومالصدر، چاپ د انتشارات

، قمـC تفسیر )1367(،  ابراهيم بن على قمى، .24
 . چهارم ، چاپ  الكتاب

معارف قرآن) 1373(مصباح يزدی، محمد تقى،  .25

مجموعه آثار استاد شهید مطهری) 1378(مطهری، مرتضى،  .26

با همكاری جمعـى از فضـال و دانشـمندان(مكارم شيرازی، ناصر .27
 .ناشر، مطبوعاتى هدف، چاپ اول

) م1999(محمود،  بن اّهللاٰ  نعمت نخجوانى، .28
  .للنشر

محمـد،  بـن حسـن الدين نظام نيشابورى، .29
 دار: ، بيروت عميرات زكريا شيخ: تحقيق




