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 يايو توسل به اول يارتاعتقاد به ز ، به نقد»خرافات وفور در زيارات قبور«برقعي در كتاب 
شود كه در عالم برزخ، حيات كامل  وي با استناد به آيات قرآن مدعي مي. ي پرداخته استاله

حياتي است كه فاقد بسياري از صفات حياتي از قبيل بينايي،  وجود ندارد و برزخ تنها شبه
او در پي اثبات اين . داند است و به عبارتي، برزخ را داالني براي رسيدن به قيامت مي... شنوايي و

شود؛ پس اعتقاد شيعه  باط ارواح در عالم برزخ با دنيا به طور كامل قطع ميمطلب است كه ارت
بررسي آرا و . اساس بوده و اعتقادي خرافي است ها، بي و توسل به آن Dبه زيارت قبور ائمه
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  مقدمه
عبدالكريم حائري در قم و از شاگردان  شيخ ، از شاگردان»سيدابوالفضل برقعي«

 سيدابوالحسن اصفهانيرا از اجتهاد تصديق  چنين هم وي. بودسيدابوالحسن اصفهاني در نجف 
سالگي مدعي شد در  45 پس از تحقيقات و مطالعاتي در علوم ديني، در سنّ او. دريافت كرد

خودش،  ةو بر اساس گفت است، خرافات زيادي وجود دارد كه خالف متون ديني شيعه مذهب
از آن به بعد، وي اصالحاتي در ايده و نظرهاي خود . خرافات مبارزه كند سعي كرد تا با اين

، زير سؤال بردن توسل به jنمايي اميرالمؤمنينايجاد كرد؛ از جمله مخالفت با بزرگ
  . و محدود كردن موارد تعلق خمس به غنائم جنگي Dامامان

عي خود را يكي از مجتهدان شيعي معرفي كرده است و از سوي ديگر، كه برق با توجه به اين
آرا و عقايد وي بسيار نزديك به وهابيت است، لذا اين گروه از اين فرصت استفاده كرده و با 
انتشار كتب ايشان به زبان عربي و فارسي با تيراژ باال، مهر تأييدي بر افكار باطل خود زده است 

هاي انحرافي وهابيت در صدر بازديد و  شده، امروزه كتب وي در سايت مهاي انجا و طبق بررسي
» خرافات وفور در زيارات قبور«توان به كتاب  هاي برقعي مي از جمله كتاب. دانلود قرار دارد

او در اين كتاب تالش كرده است به واسطة ادله قرآني، روايي و عقلي، به نفي حيات . اشاره كرد
را رد  Dو مسئله زيارت قبور و در رأس آن، زيارت انبيا و امامان معصومكامل برزخي پرداخته 

  . كرده و آن را امري خرافي و بدعت معرفي كند
استفادة  كه سوءدر زمينة نقد آثار برقعي، تا به حال كار چنداني صورت نگرفته است، درحالي

. نمايد رد آن را ضروري مي هايي در نقد ووهابيت از عقايد انحرافي وي، نگاشتن مقاالت و كتاب
در اين . اين مقاله، در صدد نقد ديدگاه برقعي دربارة برزخ و نفي توسل نگاشته شده است

نوشتار، ادعاهاي وي در چند بند خالصه شده و سپس به دليل تكية زياد او روي آيات قرآن، 
  .ادلة قرآني او در اين زمينه مورد نقد و بررسي قرار گرفته است

  رقعيآراي ب

  قطع ارتباط با عالم دنيا پس از مرگ و عدم آگاهي از آن. 1

ذيَن قُتِلُوا في«: عمران آل 171تا  169برقعي ذيل آيات  ِ َأْمواتًا بَْل َأْحياٌء   َو ال تَْحَسبَن ال َسبيِل اّهللاٰ

ُ ِمْن َفْضلِِه َو يَْس  َزقُوَن، َفِرحيَن بِما آتاُهُم اّهللاٰ ْ
ذيَن لَْم يَْلَحقُوا بِِهْم ِمْن َخْلِفِهْم َأال ِعْنَد َربِهْم يُر وَن بِال ُ

تَبِْشر

 
َ
َ ال يُضيُع َأْجر ِ َو َفْضٍل َو َأن اّهللاٰ وَن بِنِْعَمٍة ِمَن اّهللاٰ

ُ
چنين »  الُْمْؤِمنين َخْوٌف َعلَْيِهْم َو ال ُهْم يَْحَزنُوَن، يَْستَْبِشر
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: الرحمن( »َمْن َعلَيْها َفان  كلُ «: در مقايسه با آيات ديگري مثل »مْ َأْحيَاٌء ِعنَد َربهِ «  جمله: نويسد مي
يتُون« و) 26 م مٌت َو ِإنهَك َمي كه از جهان فاني  پس از آنبان الهي مقرّداللت دارد ) 30: زمر( »ِإن

جار شوند و كفار و ف داند، نايل مي هايي كه كيفيت آن را جز خدا نمي رفتند، نزد خدا به نعمت
  . آالم خواهند شد چارنيز د

َزقُونَ «از آية 
ْ
شود كه آنان نزد پروردگارشان هستند، نه نزد  چنين برداشت مي »ِعنَد َربِهْم يُر
: كند همسر فرعون عرض مي» آسيه«جايي است كه  همان» عند الرب«. مخلوقان و نه نزد قبر

اي بنا كن  براي من نزد خود در بهشت خانه! ؛ خدايا»َجنةِعنَْدَك بَْيتًا ِفي الْ   ِإْذ قالَْت َرب اْبِن لي«
گويد كسي بگر ا. غير از دنياي فاني است  لمياع ،»عند الرب«و  »عند اهللا«پس ). 11: تحريم(

 منافق و ظالمي ،كافر هر ،چنين باشدگر م اگوي مي ست،جا همه »عند الرب«هست و  جا خدا همه
زيرا خدا هم به بهشت و هم به دوزخ احاطه  د،عذاب باش چه درگرنزد خداست و ا ،كه بميرد 

پس نزد ). 46ـ45: 1388برقعي، (پس اختصاص شهدا به مقام عند الرب معنا ندارد  ؛دارد
يَنَفُد َو َما   َما ِعنَدكمُ «: كه فرموده چنانز نزد مخلوق و غير از نزد قبر و يا دنياست، گار غير اپرورد

ِ بَاق   .خورند، رزق و طعام دنيايي نيست ، و البته رزقي كه مي)96 :نحل( »ِعنَد اّهللاٰ
لَهْم َداُر «: حال بايد دانست كه نزد پروردگارشان كجاست؟ در سورة انعام چنين آمده است

ْم َو ُهَو َولِيُهم بَِما كَانُوْا يَْعَملُون َالِم ِعنَد َربه فرمايد كه مي ، چنان)127: انعام( »الس: » ُ   يَْدُعواْ َو اّهللاٰ

 
َ
لَم  ِإلى َزقُونَ « :بنابراين، رزقي كه خدا وعده كرده و فرموده). 25: يونس( »َداِر الس

ْ
، »ِعنَد َربِهْم يُر

فَاد« :كه فرموده چنانهمان رزق عالم باقي است، نه رزق دنياي فاني،    »ِإن َهَذا لَِرْزقُنَا َما لَُه ِمن ن

  ). 54: ص(
ُ ِمن َفْضلِه« :رمودهگري از آيات فدر بخش دي چه آن ).170: عمران آل( »َفِرِحيَن بَِما َءاتَئُهُم اّهللاٰ

تر و بهتري به  گرفته و جاي وسيعخدا از فضلش داده، دنيا نيست، زيرا آن را داشتند و از ايشان 
ِذيَن لَْم يَْلَحقُوْا بِهم م «:  هعالوه بر اين، جمل .دهد ايشان مي وَن بِال ُ

كند  مي داللت »ْن َخْلِفِهمَو يَْستَْبشر
و . اند هگانشان از آنان دورند و به ايشان ملحق نشدروند كه بازماند مي  كه شهدا به عالمي اين بر
چنين خدا  هم .اين جمله صحيح نبود گر شهدا در همين دنيا بوده و نزد كسان خود راه داشتند،ا

 « :ه و فرمودهـنستي داها چنين نعمتدر آخر آيات، همة مؤمنان را مشمول 
َ
َ َال يُِضيُع َأْجر َأن اّهللاٰ

  ).289ـ287: 1، )الف(تا  برقعي، بي: ك.نيز ر. 42ـ40: 1388برقعي، ( »الُْمْؤِمنِين
گاهند، و در عين حال از ما آ گردي اند، ولي در عالمي  ند شهدا زندهگوي خرافاتيان مي كه اين

ما ندارد، زيرا الزم نيست  اهي و علم به احوالگقول صحيحي نيست، زيرا زنده بودن ربطي به آ
 ،در حال حيات Jرسول خدا .گاه باشدآ جا چيز و از همه هر كس داراي حيات باشد، به همه
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ة كه عد چناندادند؛  مردم به او خبر مي كه خدا و يا يگر وقتگانش نداشت، مخبر از همساي
شه در سفر يعيالش عا ؛خبر نداشت بئر معونه كشته شدند و اومعركة  از اصحابش در بسياري

گم شده بود و او از مصطلق از قافله عقب ماند و ميان بيابان ماند و او خبر نداشت؛ شترش  بني
گر پيشاني و لب و دندان آن حضرت خورد، اگ به گ احد كه سندر جن ؛اطالع بود جاي شتر بي

كرد كه مورد  منحرف ميبرد و  گي داشت، سر خود را عقب ميچنان سنعلم به آمدن  حضرتش
وقتي رسول . گرديدگرفت و مجروح گيرد، در حالي كه مورد اصابت قرار گ قرار ناصابت سن

شهدا نيز در حيات برزخي خود، الزم نيست از چيز خبر ندارد،  در حياتش از همه Jخدا
از  گانبنابراين، حيات دنيوي مستلزم علم نيست و اطالع و آگاهي مرد. جا باخبر باشند همه

  ).95): ب(تا  برقعي، بي: ك.نيز ر. 43ـ42: 1388برقعي، (زندگان، احتياج به دليل دارد احوال 

  عالم برزخ؛ عالم مدهوشي. 2

چه كافر، دو حيات چه مؤمن و براي بشر، : شود كه فهميده ميچنين به زعم برقعي، از قرآن 
خبري از دنيا و حياتي  بي ومدهوش  ،عالم خاموشيكامل بيشتر وجود ندارد، اما عالم برزخ، 

 .ميان دو حيات كامل استة جنبش و در واقع سالن انتظار قيامت و برزخ و فاصل بي ،غيركامل
كند كه انگار اصالً وجود  ، چنان جلوه ميثعپس از بعالم برزخ براي اهل محشر : گويدوي مي

ز زنده شدن مجدد، پس امفهوم نشده و  گان كامالًنداشته؛ يعني اين فاصله براي محشورشد
واقع شده  مرگپس از گويي حشرشان بالفاصله و يا اندكي رسد و  چونان رؤيايي به نظر مي

عالم برزخ اختصاص به صالحان و شهدا ندارد و شامل مجرمان ). 46: 1388برقعي، : ك.ر( است
اطالع  نيا بياز اين رو، فقط مجرمان از د. گردد و در عدم ارتباط با دنيا يكسانندو كفار هم مي

از دنيا و اهل دنيا ندارند و تنها اطالع و خبري  ،چ توجهنيستند، بلكه شهدا و صالحين نيز هي
اخباري كه ممكن است انبيا، صلحا و شهدا بعد از وفات از دنيا دريافت كنند، از طريق وفات 

حياتي  ت يا نيمهحيا گر و ملحق شدن روح ايشان به آنان است، زيرا عالم برزخ تنها شبهپاكان دي
است و در يك كالم، عالم ... است كه فاقد بسياري از صفات حياتي از قبيل بينايي، شنوايي و

چه طالح، فاقد شنوايي است و در چه صالح و خبري است و بشر در آن عالم،  هوشي و بي بي
َما يَْستَِج «: شنوايي ندارند ،گردندقرآن فرموده اموات تا مبعوث و محشور ن ِذيَن يَْسَمُعوَن َو ِإن يُب ال

 
َ
َجُعون  اْلَمْوتى

ْ
ُ ثُم ِإلَيِْه يُر چيزي كه  يگانخداوند در اين آيه، كفار را به مرد). 36: انعام( »يَْبَعثُهُم اّهللاٰ

َك ال تُْسِمُع اْلَمْوتى«: چنين فرموده و هم. شنونـد، تشبيـه فرمـوده است نمي م   ِإن َو ال تُْسِمُع الص

 ْوا ُمْدبِرينالد َو ما َأْنَت بُِمْسِمٍع َمْن ِفي « و) 80: نمل( شنواني گان را نميگمان تو مرد ؛ بي» عاَء ِإذا َول
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 Jرسول خدا وقتي شخصيتي مثل ).22: فاطر(كه در قبرند، نيستي   ؛ تو شنوانندة آنان»اْلقُبُور
توانند با مردگان سخن  ران ميتواند به مردگان چيزي را بگويد و يا بشنواند، چگونه ديگ نمي

دهند، چگونه از ديگران پاسخ را  Jو جايي كه مردگان قادر نيستند سخن رسول خدا !گويند؟ب
  )59ـ58: 1388برقعي، ( !دهند؟ب شان را پاسختوانند بشنوند و  مي

خبر دانسته و  گ، فاقد حيات كامل خوانده و او را از دنيا بيپس از مرقرآن هر مخلوقي را 
ذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن « :دايفرم، اوليا و ديگران نگذاشته است؛ چنانچه ميانبيافرقي بين  هيچ َو ال

ِ ال يَْخلُقُوَن َشْيئًا َو ُهْم يُْخلَقُون چيزي خوانند، آنان  ؛ و كساني را كه غير از خدا به دعا مي»اّهللاٰ
چه وقت دانند كه  ت بوده و نميگانِ فاقد حيامردآنان . اند آفريدهآفرينند و خودشان  نمي
چيزي مسلّم است كه انبيا و اوليا نيز مشمول اين آياتند، زيرا ). 20: نحل(شوند  گيخته ميبران

. خبرندكه در قرآن آمده، از روز بعث و رستاخيز بي چنانو  آفريده شدندفرينند و خودشان آ نمي
ا به زنده شدن نباتات در دنيا تشبيه عالوه بر اين، خداوند زنده شدن قيامت و خروج از قبر ر

هوش و خاموشند و تا  بي در زمستانگياهان و  درختانتمام  كه فرموده است؛ درست مانند آن
آغاز بهار هيچ جنبشي ندارند، مردگان نيز در عالم برزخ مدهوش و در سالن انتظار و در زهدان 

. شتابند و به سوي دادگاه عدل ميهان اجسادشان به حركت درآمده گكه نا قيامت هستند تا اين
ُجون«: ن فرمودهآقراز همين رو 

َ
گش پس از مرزمين را ؛ » َو يُْحِي اْألَْرَض بَْعَد َمْوتِها َو كَذلَِك تُْخر

َأْحيَْينا بِِه بَلَْدًة َمْيتًا كَذلَِك « و ).19: روم( شويد خارج مي) از قبرها( شما چنان مكند و ه زنده مي

وج
ُ
  همانند آن است )گان نيزمرد(شهري مرده را زنده ساختيم و خروج ) ا بارانب(؛ » الُْخر

  ). 11: ق(
ار يم بر فرض محال كه از حاجات زوگوي ، حال ميگرنددي اكنون كه دانستيم ارواح در عالمي  

رسند يا خير؟ روشن  دنيا برگشته و به عرض زوار ميو به اين  شدهآيا فوري حاضر  ،مطلع شوند
خبرند و حتي از بدن خود اطالعي  ي از دنيا بياوليا به كلّ د انبيا وگوين قرآن و عقل مي است كه
  ).52ـ50: 1388برقعي، : ك.ر( گرانه رسد به ديچندارند، 

  از امت خود پس از وفات Dعدم آگاهي انبيا. 3

و از  بودهخبر  ا بيـي از دنيـبه كل ،پس از وفات رسوالن خدا كه بر اينداللت دارد  نآيات قرآ
ُسَل فَيَقُولُ ماذا ُأِجْبتُْم قالُوا ال ِعْلَم لَنا « :فرمايدلذا مي ؛اطالعندبي كامالً امت خود الر ُ يَْوَم يَْجَمُع اّهللاٰ

َك َأْنَت َعالُم اْلغُيُوب تا چه : پرسد ها مي جمع كرده و از آن كه خدا رسوالن خود را روز؛ آن » ِإن
: همائد( هايى تو خود داناي غيب گمان كه بي .دانيم نمي :ندگوي ميردند؟ اجابت ك اندازه شما را
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اي « :به اين مضمون كه شود، مي خطاب در روز قيامت به عيسي كه فرمايدو باز مي). 109
عيسي عرض  »يد؟رگزينب )معبود(دو اله به عنوان من و مادرم را  كه آيا تو به مردم گفتي !عيسى

نگفتم به ايشان چيزي من ... زهي و من حق ندارم چيزي را به ناحق گويمتو من !خدايا« :كند مي
و  بودم شانشاهد و ناظر، من تا وقتي كه ميان ايشان بودمو  ...مگر آنچه تو مرا به آن امر كردي

چيز نظارت  شان بودي و تو بر همهمراقب و ناظراين تو بودي كه  جان مرا گرفتي، وقتي كه
 ،است پيامبران بزرگكه از  jحضرت عيسي ،پس طبق اين آيات ).117ـ116: همائد(» داري

پس از  زاده امام و امامممكن است كه چگونه  حال، بودهخبر  بيخود  ي از امتپس از وفات به كلّ
  ).56: 1388برقعي، ( !؟باشدخبر مرگش، از دنيا و پيروانش با

  نقد و بررسي آراي برقعي

  اره دارد، نه قرب مكانيبه قرب معنوي اش» عند ربهم«تعبير 

َزقُونَ «از آية : كند در بند اول، برقعي بيان مي
ْ
شود كه آنان  چنين برداشت مي »ِعنَد َربِهْم يُر
ز نزد مخلوق و غير ا ،گارپروردپس نزد . نزد پروردگارشان هستند، نه نزد مخلوقان و نه نزد قبر

  . غير از نزد قبر و يا دنياست
نه  ،به قرب معنوي اشاره دارد »ِعنَد َربِهم« تعبير بايد توجه داشت كهدر پاسخ به اين اشكال 

قيَن في َجنّاٍت و نََهر في َمقَعِد ِصدٍق ِعنَد «: مكاني؛ همان قربي كه اهل تقوا از آن برخوردارند إن الُمت

ماوات و األرض و َمن ِعنَدُه « ؛)55ـ54: قمر( »َمليٍك ُمقتَِدر اليَستَكبِروَن َعن ِعباَدتِِه و و لَُه َمن ِفي الس

و ُهَو «: زيرا ذات اقدس خداوندي از مكان و مانند آن منزّه است ،)19: انبياء( »اليَستَحِسرون

ُ بِما تَعَملوَن بَصير اما سخن برقعي اين مطلب را به ذهن متبادر  .)4: حديد( »َمَعكُم أينَما كُنتُم واّهللاٰ
در حالي كه ادلة عقليه و نقليه، غيرمادي بودن خدا را كند كه خداوند داراي مكان است،  مي

  ).291ـ290: 16، )ب( 1388آملي،  جوادي: ك.ر(كنند  ثابت مي

  هوشي عالم برزخ، عالم حيات و شعور است، نه بي

ْن َخلِْفِهم«برقعي در ادامة بند اول، به جمله  ِذيَن لَْم يَْلَحقُوْا بِهم م وَن بِال ُ
الل استد »َو يَْستَْبشر

اگر شهدا در همين دنيا بودند و نزد كسان خود راه داشتند، اين جمله صحيح : گويدكرده و مي
  .نبود

ِ َأْمَواتَا  َو َال تَحَسبنَ «: در آيه» موت«مراد از  ِذيَن قُتِلُوْا فِى َسبِيِل اّهللاٰ ، باطل شدن شعور و »...ال
اند و روزى  زنده«: فرمايداى آورده و مي از هر دو، نمونه» احيا«فعل است؛ لذا در توضيح كلمة 
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نمونه و اثرى از شعور است، زيرا » فرح«روزى خوردن نمونة فعل، و . »حالند خورند و خوش مى
ُ «: حال شدن، فرع داشتن شعور است خوش به معناى اين » استبشار«واژة . »...َفِرِحيَن بِما آتاُهُم اّهللاٰ

ن خيرى و بشرايى، خرسندى كنى، چون از باب است كه در طلبِ اين باشى كه با رسيد
شدگان در راه خدا، هم از نظر رسيدن خودشان  لذا معناى آيه اين است كه كشته. استفعال است

كنند و هم در طلب اين خبرِ خوش هستند كه  حالى مى به فضل خدا و ديدن آن فضل، خوش
  .ها نيز خوف و اندوهى ندارند اند و آن شان نيز به اين فضل الهى رسيده مانده رفقاى عقب

شدگانِ در راه خدا از وضع مؤمنان  كه، كشته يكى اين: شود از اين بيان، دو نكته روشن مى
كه، منظور از اين بشارت، همان  اند خبر دارند؛ و دوم اين برجسته كه هنوز در دنيا باقى مانده

و اين بشارت به ايشان دست  ثواب اعمال مؤمنان است كه عبارت است از نداشتن خوف و اندوه
لذا چنين نيست كه خواسته . برده در آن عالمى كه هستند دهد، مگر با مشاهدة ثواب نام نمى

كه در قيامت خوف و اندوهى نخواهند  باشند با موفق شدن به شهادت، استدالل كنند بر اين
كه بعد از شهادت  اين گيرند، نه داشت، چون آيه در مقام اين است كه بفرمايد پاداش خود را مى

 ).94: 4، 1374طباطبائي، (تازه استدالل كنند كه در قيامت چنين و چنان خواهيم بود 
شود كه عالم برزخ، عالمِ  پس با اين توضيحات كه دربارة اين آيه مطرح شد، آشكار مي

نده ز Dها انبيا و امامان هوشي و شبيه خواب نيست، بلكه در آن عالم شهدا و در رأس آن بي
هستند و از حال مؤمنان باخبرند؛ به عبارت ديگر، آية شريفه برخالف گفتة برقعي، آگاهي، شعور 

 .كند و حتي نوعي حيات برتر را اثبات مي
كند  آيات ديگري هم در قرآن وجود دارد كه حيات، شعور و ادراك را در عالم برزخ اثبات مي

  :كنيم ها اشاره مي كه در ادامه به آن
ون  َوالتَقُولُوا لَِمْن يُْقتَُل في«: سورة بقره 154 آية) الف

ُ
ِ َأْمواٌت بَْل َأْحياٌء َو لِكْن التَْشُعر ؛ » َسبيِل اّهللاٰ

. فهميد اند، ولى شما نمى بلكه آنان زنده ،شوند، مرده نگوييد ها كه در راه خدا كشته مى و به آن
كند و در مقابل،  خدا را نفي مي شدگان در راه حيات بودن كشته اين آيه به روشني عدم ذي

  .داند پندارند، فاقد شعور مي ها را مرده مي كساني را كه آن
ْفنا بُِذنُوبِنا فََهْل ِإلى«: مؤمن ةسور 11 ةآي) ب

َ
نَا اْثنَتَْيِن َو َأْحيَْيتَنَا اْثنَتَْيِن َفاْعتَر نا َأَمت وٍج   قالُوا َرب

ُ
ُخر

اكنون به گناهان  هم. بار زنده كردي و دو  بار ميراندي دو  را  ما !اياخد :گويند ها مي آن؛ » ِمْن َسبيل
گفتار كافران در قيامت  ،اين آيه دارد؟  وجود) دوزخ(آيا راهي براي خروج از  .خود اعتراف داريم

. معناست بدون تصور وجود عالم برزخ بي ،بار حيات و دو  مرگ  بار دو  روشن است كه تصور .است
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در دنيا، زنده شدن در برزخ، مردن   مردن  :  بار زنده شدن بدين صورت است مردن و دوبار  اين دو
  .در برزخ و زنده شدن در قيامت

 َأَحَدكُُم اْلَمْوُت َفيَقُولَ َرب لَْو «: منافقونة سور 10 ةآي) ج
َ
َو َأْنِفقُوا ِمْن ما َرَزْقناكُْم ِمْن َقْبِل َأْن يَْأتِي

تَني
ْ
ر الِحين  ِإلى  ال َأخ َق َو َأكُْن ِمَن الص د ايم انفاق كنيد،  داده  از آنچه به شما روزي؛ »َأَجٍل َقريٍب َفَأص
به تأخير   مرا مدت كمي چرا مرگ !پروردگارا: كه مرگ يكي از شما فرارسد و بگويد از آن پيش

ن نكته اشاره دارد كه آيه نيز به اي  اين؟  نينداختي تا صدقه دهم و انفاق كنم و از صالحان باشم
كاران در آن درخواست و آرزوي  پس از مرگ و پيش از قيامت است كه گنه  عالم برزخ، عالمي

شود كه هيچ بازگشتي  ها پاسخ داده مي به آن  اما  ،كنند ها در دين مي بازگشت و جبران كاستي
دهندة  همگي نشان شود، كار و پاسخي كه به او داده مي درخواست فرد گنه اين .در كار نيست
  .شعور بودن او در عالم برزخ است حيات و ذي

َحتى ِإذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل َرب اْرِجُعوِن لََعلي َأْعَمُل «: سورة مؤمنون 100ـ99آيات  )د

َزٌخ ِإلى
ْ
ْكُت كَال انّها كَلَِمٌة ُهَو قائِلُها َو ِمْن َورائِِهْم بَر

َ
تا زمانى كه مرگ يكى ؛ » يَْوِم يُْبَعثُون  صالِحًا فيما تَر

و كوتاهى (شايد در آنچه ترك كردم . مرا بازگردانيد! پروردگار من: گويد از آنان فرارسد، مى
اين سخنى است كه او به ! چنين نيست:) گويند ولى به او مى( !عمل صالحى انجام دهم ،)نمودم

و پشت سر آنان برزخى است تا )! ه استو اگر بازگردد، كارش همچون گذشت(گويد  زبان مى
: يس(كار در برزخ و آگاهي او از حقيقت اعمالش  وگوي فرد گنه گفت. روزى كه برانگيخته شوند

شعور بودن او در برزخ است؛ البته حياتي  حيات و ذي دهندة ذي همگي نشان) 32؛ نحل27ـ26
ست به حقايقي عالم شود كه در دنيا از به مراتب برتر و واالتر از حيات دنيايي، چراكه توانسته ا

  .خبر بوده است ها بي آن
از توضيحات گذشته روشن شد، انسان نه تنها در عالم برزخ داراي حيات و شعور است، بلكه 

ها به  تر است، چراكه در برزخ، برخالف دنيا انسان شعور در عالم برزخ نسبت به عالم دنيا كامل
شوند و به چيزهايي  گو با خداوند نايل ميو ها و حتي گفت آنگو با و درك سخن مالئكه و گفت

  .خبرند آگاهي دارند كه اهل دنيا از آن بي

  اثبات وجود رابطه بين برزخ با دنيا

برند، پرده  چنين از وجود رابطه بين ما و كسانى كه در جهان برزخ به سر مى آيات قرآنى هم
آيات آورده شده تا روشن شود چگونه ميان اين دو  جا چند نمونه از اين قبيل در اين. دارد برمى

اند، هنوز پيوند خود را با نوع زندگى، رابطه وجود دارد و اولياي الهي و صالحاني كه از دنيا رفته
  .اند و اگر هم اين حكم قانون كلى نباشد، دربارة گروهى قطعى و ثابت است ما قطع نكرده
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  دگوي با ارواح قوم خود سخن مى jصالح. 1

دهد ارتباط بشر با گذشتگان، باقى و برقرار است، آية مربوط به از آياتى كه گواهى مى
اَقَة َو َعتَْوا َعْن َأْمِر َربِهْم َو قالُوا يا «: شدگان از قوم خود است با هالك jمذاكرة صالح وا الن ُ

َفَعَقر

َسليَن فَ 
ْ
ْجَفُة َفَأْصبَُحوا فيصالُِح اْئتِنا بِما تَِعُدنا ِإْن كُْنَت ِمَن الُْمر ى َعْنُهْم َو   َأَخَذْتُهُم الرداِرِهْم جاثِميَن َفتََول

كه معجزة (؛ شتر را » قاَل يا َقْوِم لََقْد َأْبلَْغتُكُْم ِرسالََة َربي َو نََصْحُت لَكُْم َو لِكْن ال تُِحبوَن الناِصحين
اگر پيامبر ! اى صالح: يچيدند و گفتندپى كردند و از دستور پروردگار خود سرپ) صالح بود

آنان را فرا ) بر اثر صيحة آسمانى(اى  پس زلزله. دهى بياور هستى، عذابى كه به ما وعده مى
من پيام ! اى قوم: گاه از آنان دورى نمود و گفت آن. جان افتادند هاى خويش بى گرفت و در خانه

: اعراف(داريد  لى شما ناصحان را دوست نمىخداوند را به شما رسانيدم و شما را اندرز دادم، و
  ).79ـ77

دالّ بر ترتيب است و  »َفتَولى«در عبارت » فا«دهد، حرف  گانه نشان مي دقت در آيات سه
ها روى برتافت و به آنان چنين  پس از نابودى آنان، از آن jگوياي آن است كه حضرت صالح

شده،  روشن است كه اگر اين قومِ هالك.  ...هاى پروردگارم را به شما رساندم من پيام: گفت
توانستند بشنوند، خطاب كردن آنان خالف حكمت است و ساحت  سخن حضرت صالح را نمي

  . كه كار عبث انجام دهند، پاك و منزه است پيامبران الهي از اين

  گويد با ارواح قوم خود سخن مى jشعيب. 2

ْجَفةُ «: فرمايد خداوند مي بُوا ُشَعْيبًا كََأْن لَْم يَْغنَْوا   َفَأْصبَُحوا في َفَأَخَذْتُهُم الر ذيَن كَذ داِرِهْم جاثِميَن ال

بُوا ُشَعْيبًا كانُوا ُهُم اْلخاِسريَن َفتََولى َعْنُهْم َو قاَل يا َقْوِم لََقْد َأْبلَْغتُكُْم ِرساال ذيَن كَذ ِت َربي َو فيَها ال

هاى خود هالك  لرزه آنان را فرا گرفت و در خانه ؛ زمين» َقْوٍم كاِفرين  لىعَ   نََصْحُت لَكُْم فَكَْيَف آسى
تو گويى در آن ديار نبودند، گروهى كه او را تكذيب . شدند؛ گروهى كه شعيب را تكذيب كردند

هاى خدايم را  من پيام! اى قوم من: پس از آنان روى برتافت و گفت. كار بودند ها زيان آن. كردند
: اعراف(چگونه بر گروهى كه كافرند، اندوه بخورم؟ . انيدم و شما را نصيحت كردمبه شما رس

  . گفتني است، شيوة استدالل در اين آيات، مانند آيات مربوط به قوم صالح است) 93ـ91

  گويد با ارواح انبيا سخن مى Jپيامبر. 3

ْحمِن آلَِهًة َو ْسئَْل َمْن َأْرَسْلنا ِمْن َقبْلَِك مِ «: در قرآن كريم آمده است ْن ُرُسلِنا َأَجَعْلنا ِمْن ُدوِن الر

آيا غير از خداى رحمان، خدايى قرار داديم كه مورد : ؛ از پيامبران پيشين بپرس» يُْعبَُدون
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روشن است كه آيه بر اين حقيقت داللت دارد كه پيامبر ) 45: زخرف(پرستش قرار گيرد؟ 
برند، تماس گرفته و از آنان موضوع  ديگر به سر مى تواند با پيامبران گذشته، كه در جهان مى

  ).134ـ133): ب(، 1387: سبحاني: ك.ر(وارد در آيه را بپرسد 

  فرستد آياتي كه بر انبياي گذشته درود مي. 4

سالم علي نوح في العالمين، «: سالم فرستاده شده است ،چنين در آياتي بر انبياي گذشته هم
از اين . »ياسين، سالم علي المرسلين لاعلي   هارون، سالم  و  موسي  سالم علي ابراهيم، سالم علي

  . ارتباط برقرار است  شود كه ميان عالم مادي و عالم برزخ خوبي دانسته مي  آيات به
شده مبني بر امكان ارتباط با عالم برزخ، در تأييد اين مطلب  عالوه بر داليل قرآنيِ ذكر

َها َالنبى َو َرحمَ اَلس «نماز » سالم«توان به  مي كاتُهُ  ةُ الُم َعليَك اَي
َ
ِ َو بَر اشاره كرد كه عموم  »اّهللاٰ
كنند؛ حال اگر طبق گفتة  مسلمانان، اعم از شيعه و سني، در نمازهاي خود آن را قرائت مي

با رفتن به عالم برزخ ارتباطشان كامالً با دنيا قطع شود، سالم  Jبرقعي، اموات از جمله پيغمبر
 ! آيد ايشان در نماز، كاري عبث و بيهوده به شمار ميبه 

مندي انسان از دعاي خير ديگران، داشتن فرزندان شايسته و خلف صالح،  هرهبه طور كلي، ب
همگي  ،و مانند آن  مانده جا هاي به سنت برخورداري انسان در عالم برزخ از آثار سوء يا آثار خيرِ

طور گسترده در منابع روايي   گونه روايات به خي است و ايندليل بر وجود عالم برزخ و حيات برز
  .تفريقين آمده اس

شدگان كفار در جنگ بدر نيز از مسلمات تاريخي و حديثي  با كشته Jسخن گفتنِ پيامبر
 ومسند احمد  ،صحيح مسلم ،صحيح بخاريخود همچون  هاي سنت هم در كتاب است كه اهل

هاى پس از پايان جنگ بدر، پيامبر دستور داد كشته«: دان بدان اشاره كرده هشام سيرة ابن
مشركان را در چاهى بريزند؛ وقتى اجساد آنان در ميان چاه ريخته شد، پيامبر آنان را يك يك 

در خطاب خود به  Jپيامبر!... اى ابوجهل! اى اميه! اى شَيبه! اى عتْبه: به نام صدا زد و گفت
مرا تكذيب ! چه بستگان بدى براى پيامبر بوديد: فرمود شدگان كفار قريش مقتوالن و كشته

كرديد، در حالى كه ديگران مرا تصديق كردند؛ مرا از زادگاهم بيرون كرديد، در حالى كه مردم 
آيا آنچه پروردگار . ديگر پناهم دادند؛ با من به جنگ برخاستيد، ولى ديگران مرا كمك كردند

. من آنچه پروردگارم وعده كرده بود، حق و حقيقت يافتم وعده كرده بود، حق و پابرجا يافتيد؟
! زنيد؟ اند، صدا مى آيا كسانى را كه مرده: گفتند Jدر اين موقع، گروهى از مسلمانان به پيامبر
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ق، 1403مجلسي، (» شما از آنان شنواتر نيستيد، لكن آنان قدرت بر پاسخ ندارند: پيامبر فرمود
  )101: 2ق، 1401؛ بخاري،346: 19

وقتى از جنگ صفّين برگشتند و به قبرستان پشت دروازة كوفه  jچنين امام علي هم
هاى خالى و  زا و محلّه هاى وحشت اى ساكنان خانه«: رسيدند، رو به مردگان كردند و فرمودند

شما پيش ! زدگان اى وحشت! شدگان اى تنها! اى غريبان! گورهاى تاريك، اى خفتگان در خاك
هايتان؛ ديگران در آن  اما خانه. در پى شما روانيم و به شما خواهيم رسيد از ما رفتيد و ما
و اما اموال شما؛ در ميان ديگران تقسيم . اما زنانتان؛ با ديگران ازدواج كردند. سكونت گزيدند

سپس به اصحاب خود رو كرد و (اين خبرى است كه ما داريم، حال شما چه خبري داريد؟ ! شد
بهترين توشه، : دادند كه اگر اجازة سخن گفتن داشتند، شما را خبر مى بدانيد كه:) فرمود

توان  با دقت در مضمون اين روايت، مي). 130حكمت: البالغه ، نهج1379رضي، (» تقواست
با ارواح مؤمنان را دليلي روشن بر شعور و آگاهي آنان پس از مرگ  jگوي حضرت عليو گفت

  .نسبت به دنيا و افراد آن دانست
 jخوانيم كه بعد از شكست اصحاب جمل، على مى نيز در سرگذشت جنگ جمل چنين هم

او را « :فرمود .قاضى بصره رسيد »كعب بن سور«ة به كشت .كرد در ميان كشتگان عبور مى
اما براى تو سودى  ،علم و دانش داشتى! واى بر تو اى كعب«: فرمود. او را نشاندند »!بنشانيد

  ).248: 1ق، 1404ابي الحديد،  ابن(» راه كرد و به آتش دوزخ فرستادنداشت و شيطان تو را گم
اي از روايات مختلف در اين زمينه است ـ از بررسي آيات مزبور و روايت مذكور ـ كه نمونه

كاران امت پيامبران داراي حيات و شعورند، اولياي الهي كه  گردد كه در جايي كه گنهمعلوم مي
آزاد است، به طريق اولي با اهل دنيا ارتباط داشته و سخن آنان را  كاران روحشان برخالف گنه

شنوند و فعل و تأثير الزم را با توجه به احراز شرايط افراد در عالم دنيا از خود بر جاي  مي
  ).148ـ147: 1386اللهورديخاني، : ك.ر(گذارند  مي

به امور دنيايي،  Jل خداهايي ناظر بر عدم علم رسو برقعي در ادامة بند اول، با ذكر مثال
شهدا نيز در حيات چيز خبر ندارد،  در حياتش از همه Jشود وقتي كه رسول خدا مدعي مي

پاسخِ به اين شبهه در گرو ادراك علم پيامبر . جا باخبر باشند برزخي خود، الزم نيست از همه
و ائمه  Jمبر اكرمپيا: و اولياي الهي است، از آن جهت كه داراي مقام امامت و واليتند Jاكرم
كه از راه  آيد و علومي هاي عادي به دست ميكه از راه علومي : از دو علم برخوردارند Dاطهار

به موجب رواياتي كه در جوامع حديث شيعه، . آيد  غيرعادي و غيرمتعارف به دست مي
 كتاب

مانند
آيد،  صر نمىضبط شده است و به حد و ح بحاراالنوارو كتب صدوق و  كافى و بصائر  

هاي

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

يز 
 پاي

هم،
ه د

مار
، ش

وم
ل س

سا
13

94
  

138

چيز آگاه است و هرچه را  چيز واقف و از همه امام از راه موهبت الهى و نه از راه اكتساب، به همه
  .داند ترين توجهى مى بخواهد، به اذن خدا، به كوچك

البته در قرآن كريم آياتى داريم كه علم غيب را مخصوص ذات خداى متعال و منحصر در 
 َعلى«  :ى استثنايى كه در آية كريمهدهد، ول ساحت مقدس او قرار مى

ُ
َغْيبِِه   عالُِم اْلَغيِْب فَال يُْظِهر

دهد اختصاصِ علم غيب به  وجود دارد، نشان مى) 26: جن( »ِمْن َرُسولٍ   َأَحدًا ِإال َمِن اْرتَضى
داند، ولى ممكن خداى متعال به اين معناست كه غيب را مستقالً بالذات كسى جز خدا نمي

امبراني پسنديده به تعليم خدايى بدانند و ممكن است پسنديدگان ديگر نيز به تعليم است پي
كه در بسيارى از اين روايات وارد شده است كه پيغمبر و نيز هر  پيغمبران آن را بدانند؛ چنان

طباطبائي، (سپارد  امامى در آخرين لحظات زندگى خود، علمِ امامت را به امام پس از خود مى
هرگاه بخواهند، «: گونه است مضمون روايات در زمينة اين نوع علم، اين). 195ـ194 :1، 1388

  هر وقت Dشود كه ائمه از اين روايات فهميده مي» .دانند دانند و هرگاه نخواهند، نمي مي
دانستند، ولي هميشه خود توجه كرده و آن را مي» مقام نورانيت«خواستند چيزي بدانند، به مي

كه علم الهي استقاللي بوده، مرتبط با جاي  نكتة شايان توجه اين. وجه نداشتندبه آن مقام ت
تبعي و عرضي است و به منبع اليزال علم الهي مرتبط  Dديگري نيست، اما علم ائمه اطهار

نيز مساوي ديگران  Dپايان او نباشد، ائمه است و اساساً اگر تعليم الهي و اتصال به علمِ بي
اگر امام بخواهد چيزي را بداند، خدا آن را به او «: ر برخي روايات آمده استخواهند بود؛ لذا د

 ).219: 1389آملي،  جوادي(» آموزد مي
از (چنين امام  به نص قرآن كريم و هم Jپيامبر  و اما علم عادي آنان از آن جهت است كه

دهد  زندگى انجام مىو اعمالى كه در مسير ) همانند ساير افراد بشر(، بشرى است )عترت پاك او
كه امام به  در مجراى اختيار و بر اساس علم عادى قرار دارد و اين) مانند اعمال ساير افراد بشر(

امام مانند . اذن خدا به جزئيات همة حوادث واقف است، تأثيرى در اين اعمال اختيارية وى ندارد
و موظف است و طبق سرپرستى  ساير افراد انسانى، بندة خدا و به تكاليف و مقررات دينى مكلف

و پيشوايى كه از جانب خدا دارد، با موازين عادى انسانى بايد انجام دهد و آخرين تالش و 
: 1، 1388طباطبائي، (داشتن دين و آيين بنمايد  كوشش را در احياى كلمة حق و سرپا نگه 

غيرعادي براي اعجاز و  داد، از علومها اجازه مي البته در مواردي كه خداوند به آن). 198ـ197
و  كردند و چون آن پيشوايان در تمام ابعاد علمي  اثبات حق بودن دعوت يا دعوي استفاده مي

عملي، معصوم و مصون بودند و ارادة آنان تابع ارادة الهي بود، هرگز در استفاده از علوم 
در روايت ). 225 :2، )الف( 1388آملي،  جوادي(كردند  غيرعادي، از امر خداوند سرپيچي نمي
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برخي منافقان از ماجرا استفادة . هنگام عزيمت به تبوك گم شد Jشترِ پيامبر اكرم: آمده است
او چگونه پيامبري است و چگونه ادعاي اخبار از آسمان : سوء كردند و اين زمزمه را سر دادند كه

من «: مله فرمودبا شنيدن اين ج Jپيامبر! داند؟ شدة خود را نمي را دارد كه جاي شتر گم
اكنون خدا مرا راهنمايي كرده كه شتر من در . دانم آموزد، نمي چيزي جز آنچه خدا به من مي

برويد آزادش . اين صحرا در فالن دره است و زمام آن به درختي پيچيده و از رفتن بازمانده است
 ).370: 2، 1963هشام،  ابن(» كنيد و بياوريد
و «: بيند اكنون نيز مي كه هم ديد، چنان مة اعمال امت را ميبه اعالم الهي، ه Jرسول اكرم

ُ َعَملَكُم و َرسولُُه و الُمؤِمنون ي اّهللاٰ َ
، ليكن چنين علم ملكوتي، حجتي )105: توبه( »قُِل اعَملوا فََسيَر

: فرمود رو، آن حضرت در محكمة قضا جز به سوگند و شاهد، داوري نمي براي تشريع نيست؛ از اين 
مانند  Dو اقدام ائمه ديگر jجريان اقدام اميرالمؤمنين ».أقضي بينكم بالبينات و األيمان إنّما«

  . به كربال، همگي از اين سنخ است jو رفتن امام حسين jزهر نوشيدن امام حسن
كه حيات در عالم برزخ به  كند ادعاي خود را مبني بر اين در بند دوم، برقعي تالش مي

بايد دانست كه عالم برزخ «: آخرت به صورت كامل است، اثبات كندصورت ناقص و در دنيا و 
كند كه انگار اصالً وجود نداشته؛ گويي حشرشان  ، چنان جلوه ميثعپس از ببراي اهل محشر 

  )46: 1388برقعي، (» !واقع شده است مرگپس از بالفاصله و يا اندكي 
قاَل كَْم لَبِثْتُْم ِفي اْألَْرِض َعَدَد «: نونسورة مؤم 114تا  112در پاسخ به اين ادعا بايد به آيات 

 يَن، قاَل ِإْن لَبِثْتُْم ِإال كُْم كُْنتُْم تَْعلَُمون ِسنيَن، قالُوا لَبِْثنا يَْومًا َأْو بَْعَض يَْوٍم َفْسئَِل اْلعاد استناد  »َقليًال لَْو َأن
كند و در روي زمين سؤال مي در اين آيات، خداوند از اهل محشر دربارة مدت اقامتشان. كرد

مدت يك «: دهندگونه پاسخ مي آنان با توجه به كوتاه بودن زندگي در دنيا نسبت به آخرت، اين
كند كه برداشت برقعي  توجه به اين آيات روشن مي» .روز و يا نيم روز روي زمين زندگي كرديم

در آيات مربوط به مدت زندگي » يك روز و يا نيم روز«از آيات، اشتباه بوده و منظور از تعبير 
دنيايي و برزخي، ناچيز بودن زندگاني در اين عوالم نسبت به زندگي جاودان آخرت است و 

  .اي به ناقص يا كامل بودن زندگي در اين عوالم ندارد اشاره

  بررسي آيات مورد استناد برقعي در تفسير خاصش از حيات برزخي

َو   َو َما يَْستَِوى اْألَْعَمى«: كندبه اين آيه استناد مي برقعي در تفسير خاصش از حيات برزخي،

وُر َو َما يَْستَِوى اْألَْحيَاُء َو َالاْألَْمَواُت 
ُ
ل َو َال الَحر وُر َو َال الظلَُماُت َو َالالن َو َالالظ 

ُ
َ يُْسِمُع َمن الْبَِصير  ِإن اّهللاٰ

 يََشاُء َو َما َأنَت بُِمْسِمٍع من فِى ا
ٌ
  ).23ـ19: فاطر( »ْلقُبُوِر ِإْن َأنَت ِإال نَِذير
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براي پاسخ به شبهاتي كه برقعي ذيل اين آيات وارد كرده است، بايد ابتدا به توضيح و تفسير 
ياد شده و جز » قبر«از عالم برزخ با لفظ  Dدر روايات وارده از معصومان. بپردازيم» قبر«لفظ 

به نظام برزخي اشاره شده و اكثر مسائل مربوط » قبر«كلمة  روايات معدودي، در بقية روايات با
حال با توجه به اطالق ). 221ـ220: 1، 1388شجاعي، (به قبر، در حقيقت مسائل برزخ است 

  : توان شبهة وارده را پاسخ داد جا، به دو گونه مي به عالم برزخ و يا قبر خاكي، در اين» قبر«لفظ 
َما َأنَت «پس جمله . كنيماي قبر خاكي و مادي فرض ميرا به معن» قبر«در پاسخ اول، 

بر اجساد مردگان اطالق دارد و منظور از اين شنوايي، قوة شنوايي ظاهري  »بُِمْسِمٍع من فِى اْلقُبُورِ 
با اين . هاست و روشن است كه پس از مرگ، اجساد قوه درك و شنوايي ندارند انسان و جسمي 

رساند كه مردگان نهفته در قبور،  بيش از اين نمي »ْسِمٍع من فِى اْلقُبُورِ َما َأنَت بِمُ «فرض، جمله 
چون مشركان لجوج، به سان نهفتگان . ها را تفهيم كرد توان آن قابل اسماع نيستند و هرگز نمي
: 1377سبحاني، (ها را هدايت كرد و تفهيم و اسماع نمود  توان آن در دل خاك هستند، پس نمي

شود كه اجساد نهفته در دل خاك، چنين شأن و  ر اين صورت، نتيجه جز اين نميد). 183ـ182
رود و به  شايستگي را ندارند و هر جسدي كه روح از آن جدا شد، از قلمرو درك و فهم بيرون مي

توان با آن سخن گفت، ولي بايد توجه داشت كه طرف  آيد و ديگر نمي صورت جمادي درمي
اي كه با اجساد  دل خاك نيستند، بلكه ما با آن ارواح پاك و زنده خطابِ ما اجساد نهفته در

هاي  گوييم، نه با بدن اند سخن مي برند و به تصريح قرآن زنده برزخي در جهان برزخ به سر مي
شده در دل خاك از قلمرو تفهيم دور و كنار روند،  اگر مردگان و اجساد پنهان. نهفته در خاك

اند  ح و نفوس طيب و پاكيزة آنان كه به نص قرآن در جهان ديگر زندهدليل بر آن نيست كه اروا
كنيم و يا  گوييم، يا طلب شفاعت مي اگر ما سالم مي. خورند، قابل تفهيم نيستند و روزي مي
اگر . گوييم، سر و كار ما با آن ارواح پاك و زنده است، نه با اجساد نهفته در دل خاك سخن مي

رويم، به خاطر اين است كه از اين راه  و خانه و كاشانة آنان مي ما به زيارت قبر و خاك
خواهيم در خود آمادگي ايجاد كنيم تا با آنان ارتباط برقرار كنيم؛ حتي اگر بدانيم كه جسد  مي

دهند ـ باز اين نوع  آنان مبدل به خاك شده ـ هرچند روايات اسالمي برخالف اين گواهي مي
: ك.ر(يم تا از اين راه، براي ارتباط با ارواح پاك آمادگي پيدا كنيم آور ها را به وجود مي صحنه

  ).183ـ178: 1377سبحاني، 
رسد و آن اين است كه  تر مي جا تفسير دومي هم وجود دارد كه به نظر عميق اما در اين

در اين صورت، منظور از . فرض كنيم» برزخ«تر ذكر شد، به معناي  طور كه پيش را همان» قبر«
در اين آيه و آيات مشابه آن، قوة شنوايي ظاهري نيست، بلكه قوة شنوايي قلب است و » عسم«
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مراد از اهل قبور، ارواح مشركان در عالم برزخ است؛ يعني اين مشركان با وجود كَري باطني، در 
 «: كه آياتي نظير چنان هم! خواهند كه بشنوند شنوند؛ يعني نمي جهان برزخ هم نمي ذيَن أُولئَِك ال

ُهْم َو َأْعمى َفَأَصم ُ ذيَن «و ) 23: محمد( »َأْبصاَرُهمْ   لََعنَُهُم اّهللاٰ م الْبُْكُم ال الص 
ِ َواب ِعْنَد اّهللاٰ الد َشر ِإن

ها  مربوط به مشركاني است كه شنوايي ظاهري دارند، اما گوش باطني آن) 22: انفال( »اليَْعِقلُونَ 
تواني كسي  تو فقط نذير هستي و نمي: كند كه ز خطاب به پيامبر بيان ميكَر است و در آياتي ني

َو ما َأْنَت بُِمْسِمٍع «:  بنابراين، مراد از جمله. خواهد بشنود، مجبور به شنيدن كني را كه خود نمي

هايشان مهر  ، يعنى كفارى هستند كه خاصيت پذيرفتن هدايت را ندارند، چون دل»َمْن ِفي اْلقُبُورِ 
  ).51: 17، 1374طباطبائي، (رده خو

 «: سورة نمل است 80از آيات مؤيد اين مطلب، آية 
َ
َك َالتُْسِمُع اْلَمْوتى َعاَء   ِإن الد م َو َال تُْسِمُع الص

ْوْا ُمْدبِِريَن َو َما َأنَت بَهاِدى اْلُعْمِى َعن َضَاللَتِِهْم ِإن تُْسِمُع ِإال َمن يُْؤِمُن بَا ْسلُِمونَ ِإَذا َول كه  »يَاتِنَا فَُهم م
با تأمل بيشتر مشهود است، مراد . اتفاقاً در آيات مورد استناد برقعي نيز از آن استفاده شده است

در اين آية شريفه و آيات مشابه، نه مردگان ظاهري كه مردگان قلبي و روحي است؛ » موتي«از 
يا ايها الذين آمنوا استجيبوا «: ده گردندزن Jتوانستند با استجابت دعوت پيامبر ها كه مي همان

در اين آيه و آية پيشين و » سمع«و مراد از ). 24: انفال( »هللا و لرسول اذا دعاكم لما يحييكم
آيه . هم ناشنوايان قلبي است» صم«چنين آيات مشابه آن، سمع قلبي و باطني و مراد از  هم

توانى دعوتت را به گوش كَران  و گمراه، و تو نمى شنوند و كورند ايشان كَرَند و نمى: كند بيان مي
ش رهانيده و هدايتش كنى؛ تنها قدرتى كه تو ا توانى كور را از گمراهي برسانى و نيز تو نمى

كند، به گوش مؤمنان برسانى، چون  دارى اين است كه دعوتت و آيات ما را كه بر ما داللت مى
هاى حقه دارند، تسليم ما هستند و تو را در  حجتمؤمنان به خاطر اذعان و ايمانى كه به اين 

  ).559: 15، 1374طباطبائي، : ك.ر(كنند  كنى، تصديق مى آنچه داللت مى
ِ َاليْخلُقُوَن َشيًا َو ُهْم يْخلَقُوَن ... «: نحل 21برقعي با استفاده از آية  ِذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اّهللاٰ َو ال

 َأْحيَاٍء َو 
ُ
وَن َأياَن يُبَْعثُونَ َأْمَواٌت َغير ُ

پردازد، در حالي كه  ، به رد مسئله توسل و زيارت مي»َما يَْشُعر
كنندة نفي پرستش است، در حالي كه توسل و زيارت به هيچ وجه جنبة  اوالً، مفاد آيه بيان

ثانياً، . هاي معتبر بين بنده و خداست پرستش نداشته، بلكه در حقيقت واسطه قرار دادن واسطه
هاي چوبي و سنگي مشركان مكه است و نه ارواح اوليا،  ين آيه و نفي پرستش آن دربارة بتا

  ).324: 12، 1374طباطبائي، : ك.ر(انبيا و شهيدان راه خدا 
پردازد، استناد كرده تا  چنين به آياتي كه در آن به تشابه حيات نباتات و انسان مي برقعي هم

ود يك دورة مدهوشي و بيهوشي بين عالم دنيا و بعث از اين طريق به مدعاي خود، يعني وج

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

يز 
 پاي

هم،
ه د

مار
، ش

وم
ل س

سا
13

94
  

142

شود كه وجه شبه در اين آيات، تنها حيات  برسد، در حالي كه با تأمل در اين آيات روشن مي
مجدد انسان و بعث او در قيامت است؛ يعني آيات در پي تبيين امكان برانگيخته شدن و حيات 

، »كذلك النشور«: ل آيات، همواره عبارتكه در پايان اين قبي مجدد در قيامت است، چنان
سوره  11شاهد بر اين مطلب، آية . و امثال آن آمده است »كذلك الخروج«، »كذلك تخرجون«

ْفنا بُِذنُوبِنا فََهْل ِإلى«: غافر است
َ
نَا اْثنَتَْيِن َو َأْحيَْيتَنَا اْثنَتَيِْن َفاْعتَر نا َأَمت وٍج ِمْن َسبيٍل   قالُوا َرب

ُ
مراد از . »ُخر

ميراندن در ـ اند  گفته مفسرانبه طورى كه ـ  در سخن كفار در جهنم »احيا«و دو  »اماته«دو 
و زنده كردن در  آخرين روز زندگى دنيا و زنده كردن در برزخ است و سپس ميراندن از برزخ

و هر  ،هم ميراندن بايد بعد از زندگى باشد و هم احيا بايد بعد از مردن، چون قيامت براى حساب
طباطبائي، ( شود نمى »احيا«و  »اماته« وگرنه ،يك از اين دو بايد مسبوق به خالفش باشد

  ).476ـ475: 17، 1374

  رد استناد برقعي به قرآن، مبني بر عدم اطالع رسوالن خدا از امت خود پس از وفات

كند  داللت ميكند كه آيات قرآن  مائده، بيان مي 109در بند سوم، برقعي با استناد به آية 
اطالع  خبرند و از امت خود كامالً بي كه رسوالن خدا پس از وفات، به كلي از دنيا بي بر اين
ُم اْلغُيُوب«: هستند َك َأنَت َعالُسَل َفيَقُولُ َما َذا ُأِجْبتُْم َقالُوْا َالِعْلَم لَنَا ِإن الر ُ  .»يَْوَم يْجَمُع اّهللاٰ

حقيقت هم  ؛ لذا پاسخيشود علم جز نزد خداوند سبحان يافت نمى امر اين است كه حقيقت
نفي علم غيب دهند، مي »ماذا أُِجْبتُمْ «در پاسخ  Dمورد بحث در روز قيامت، انبيا ةكه در آي

چون علم غيب مطلق و ذاتي به خدا اختصاص دارد،  ،است) علم غيب ذاتي ازلي(مطلق بالذات 
ولي ـ طبق بيان امام  ند،ترديد داراي علم غيب ، بيامبرانپيزيرا  ،نه اصل علم يا علم غيب نسبي

 ،رو  اين از ؛دنـ در نشئه قيامت به چيزي جز خدا توجه ندار »ال ِعلَم لَنا« معناي ةدربار j صادق
آملي،  جوادي: ك.ر(د نگذار د و پاسخ خدا را به علم الهي وامينكن علم را نفي مي اناز خودش

ده و براى پروردگار سبحان اثبات كراز خود نفى  را حقيقتاً  لمع). 181ـ180: 24، )ب( 1388
خضوع است در برابر عظمت و كبريايى پروردگار و اعتراف به  يشان نوعپاسخكنند، و اين  مى

شان و رعايت آداب حضور و اظهار  احتياج ذاتى و بطالن حقيقى خود در برابر موالى حقيقي
  .ديگرى نباشد پاسخآن  نهايى كه بعد ازپاسخ نه  ،حقيقت امر

َفكَْيَف ِإذا ِجْئنا ِمْن كُل «: كه فرموده چنانرا شهداى بر امت قرار داده، انبيا  ،خداوند سبحان

ٍة بَِشِهيٍد َو ِجْئنا بَِك َعلى يَن  ىَو ُوِضَع اْلِكتاُب َو ِج «: و نيز فرموده) 41: نساء( »هُؤالِء َشِهيداً   أُمبِي َء بِالن

شود كه در قيامت  معنايى جز اين تصور نمى Dو براى شاهد بودن انبيا). 69: زمر( »َو الشهدا
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اى از  فهيخداوند سبحان علم را براى طاعالوه بر اين،  .هاى خود شهادت به حق دهند امت ةباررد
ِذيَن أُوتُوا«: اثبات كرده و فرموده ،بندگان خود كه در روز قيامت مقرب درگاه اويند اْلِعْلَم  َو قاَل ال

ِ ِإلى يماَن لََقْد لَبِْثتُْم ِفي كِتاِب اّهللاٰ َو َعلَى « :و نيز فرموده) 56: روم( »يَْوِم اْلبَْعِث َفهذا يَْوُم الْبَْعثِ   َو اْإلِ

ِذيَن يَْدُعوَن مِ «: و نيز فرموده) 48: اعراف( »اْألَْعراِف ِرجالٌ يَْعِرفُوَن كُال بِِسيماُهمْ  ْن ُدونِِه َو اليَْملُِك ال

فاَعَة ِإال َمْن َشِهَد بِاْلَحق َو ُهْم يَْعلَُمونَ  و عيسى بن مريم) 86: زخرف( »الشj  از جمله كسانى است
به حق شهادت  ،شود، و او رسول خدا و از كسانى است كه از روى علم كه آيه شامل او مى

ُسولُ ي«: چنين در قرآن آمده است هم. اند داده َقْومي َو قاَل الر ِإن آَن َمْهُجوراً  ا َرب
ْ
 »اتَخُذوا هَذا اْلقُر

و به مهجور ماندن قرآن در ميان  رسول خداست ،در اين آيه »رسول«مراد از  كه) 30: فرقان(
 .امتش اشاره دارد

قرآن كريم هم پرسش از پيغمبران را ذكر فرموده و هم پرسش از مردمى را  از سوي ديگر،
ِذيَن أُْرِسَل ِإلَْيِهْم «: كه فرموده چنان ؛ هماند سوى ايشان مبعوث بودهه بكه آن بزرگواران  َفلَنَْسئَلَن ال

َسلِينَ 
ْ
هاي  پرسشى متعددى در مقابل ها  پاسخ ،ها امت سويگاه از  آن .)7: اعراف( »َو لَنَْسئَلَن اْلُمر

ها مستلزم علم و اطالع آنان  پاسخشود ذكر فرموده، و معلوم است كه اين  زيادى كه از آنان مي
از  پرسش ،كه سؤال هم، خود اشاره به علم آنان دارد، چون اگر آنان فاقد علم بودند  چناناست، 

لَقَْد كُْنَت ِفي َغْفلٍَة ِمْن هذا َفكََشْفنا َعْنَك ِغطاَءَك «: ها فرموده آن امت ةايشان معنا نداشت، و نيز دربار

َك اْليَْوَم َحِديدٌ 
ُ
نا   َو لَْو تَرى«: و نيز فرموده) 22: ق( »َفبََصر ِإِذ اْلُمْجِرُموَن ناكُِسوا ُرُؤِسِهْم ِعنَْد َربِهْم َرب

ا ُموِقنُونَ  نا َو َسِمْعنا َفاْرِجْعنا نَْعَمْل صالِحًا ِإن
ْ
و آيات ديگر نيز بر اين معنا داللت  )12: سجده( »َأْبَصر

ن آنان در قيامت به اين پايه از علم و اطالع برسند كه اممجر ها و مخصوصاً امت  دارند، و وقتى
چطور ممكن است اين علم را از پيغمبران گرامى  ،مورد مؤاخذه و پرسش پروردگار قرار گيرند

  )295ـ292: 6، 1374طباطبائي، (! سلب نمود؟

  اشكالِ اساسي برقعي

در واقع، او . گرايانه استبعدي و در اصل كامالً ظاهر نگاه برقعي به آيات قرآني، نگاهي يك
عقل جزئي و ناقص انسان را مالك فهم آيات قرار داده است، در حالي كه تا اين عقل جزئي و 
ناقص از طريق محبت، اطاعت و شاگردي به عقلِ كل و كامل ـ كه همانا وجود مقدس اولياي 

و هرگز به است ـ متصل نشود، حقيقت را از زاوية محدود و تاريك خود خواهد ديد  Dدين
در هيچ زماني، كتاب الهي . االمر است، نايل نخواهد شد گونه كه در واقع و نفس ادراك حق، آن

كساني . يافته در كتاب الهي براي قيمِ كتاب روشن و آشكار است بدون قيم نيست و حقايق نزول
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ز به مرحلة آيند، ج كه بدون توجه به حجت بالغة حق و قيم كتاب، در پي فهم كالم خدا برمي
توانند به حقيقت قرآن نايل شوند تنها كساني مي. يابند قشر و ظاهر به چيز ديگري دست نمي

كه مظهر تام صفات خدا و در نتيجه مظهر علم خداوند بوده و به ظاهر و باطن امور آگاهي 
). 240: 1379ديناني،  ابراهيمي: رك(اين اشخاص همان حجج الهي و قيم كتاب هستند . دارند

توانند به فهم حقيقت  ها نيز به نسبت نزديكي به آنان و محبت و اطاعت ايشان مي بقيه انسان
  ).79: واقعه( »اليمّسه اال المطهرون«: قرآن نزديك شوند

  گيري نتيجه
مابين دنيا و آخرت است و اين عالم به   شود كه عالم برزخ، عالمي از آنچه گذشت روشن مي

شوند، به طور كلي ارتباطشان با عالم دنيا و افراد  ي كه به آن داخل مياي نيست كه افراد گونه
اي مانند شهيدان و انبيا از  كم عده توان ادعا كرد، دست آن قطع شود، بلكه طبق آيات قرآن مي

كنند مبني بر  عالم دنيا و افراد آن باخبرند و آنچه منكرانِ توسل و زيارت به آن استناد مي
هوشي است، سخني  است كه حيات در آن كامل نيست و مانند عالم بي ، عالمي كه عالم برزخ اين

 برزخ، در ها انسان بين موقعيت كه است اين است شده برقعي امثال اشتباه باعث آنچه. باطل است

 برزخ در ها انسان كه حالي است، در داده قرار موقعيت و رديف يك در را همه و نشده قائل تمايز

بنا بر بعضي  هرچند كاملي برخوردارند و حيات از ها آن از برخي ي نيستند؛واحد شرايط در
 اول گروه به ناظر شيعيان ما زيارت و توسل اند، اما بهره بي كامل حيات اين از اي روايات، عده

توان مدعي شد كه ريشة اختالف عقايدي شيعه با افرادي چون برقعي، در مبناي  مي .است
 كه، امثال اين همه از تر مهم و. گيرد كه از ظاهرگرايي آنان سرچشمه ميهاست  شناسي آنانسان

 موجبات و كرده عمل »اهللا ب كتا حسبنا« مبناي بر ثقلين حديث مبناي بر عمل جاي به برقعي

  !اند كرده فراهم را شيعيان كشي نسل زمان، اين و در اسالم در دشمني و تفرقه
 
  منابع

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . رآن كريمق .1
  .، تهران، طرح نو، چاپ اولماجراي فكر فلسفي در جهان اسالم، )1379(ديناني، غالمحسين،  ابراهيمي .2
اهللا  ، اول، قم، مكتبة االسالمية آيةالبالغه شرح نهج، )ق1404(اهللا،  الحديد، عبدالحميد بن هبة ابي ابن .3

  .النجفي، چاپ اول المرعشي
  .، بيروت، دارالمعرفهسيرة النبويه، )1385(هاشم، عبدالمالك بن هشام،  ابن .4

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

145 

عه
 شي

اي
علم

گاه 
ديد

 از 
زخ

 بر
ارة
درب

ي 
رقع

ي ب
رآن

ة ق
 ادل

نقد
 

  .چاپ پنجم ،، مشهد، آستان قدس رضويمبدأ و معاد، )1386(اللهورديخاني، علي،  .5
  جا، لطباعه و النشر و التوزيع،، بيصحيح بخاري، )ق1401( بخاري، محمدبن اسماعيل، .6
  .ناجا، بي، بيارات قبوريخرافات وفور در ز، )1388(برقعي قمي، سيدابوالفضل بن الرضا،  .7
  .ناجا، بي، بيتابشي از قرآن، )تا بي(، )الف(ـ ـــــــــــــــــــــــ .8
  .ناجا، بي، بيالجنان با قرآن تضاد مفاتيح، )تا بي(، )ب(ـــــــــ ـــــــــــــــ .9

  .، قم، اسراء، چاپ اولادب فنا، )1388(، )الف(آملي، عبداهللا  جوادي .10
  .، قم، اسراء، چاپ هشتمتفسير تسنيم، )1388(، )ب(ــــــــــــــ ـــ .11
  .، قم، اسراء، چاپ اولDبيت همتايي قرآن و اهل، )1389(ـــــــــــ، ــــــ .12
  .مشعر، چاپ هشتم تهران،   ،پاسدارى از مرقد پيامبران و امامان، )1387(، )الف(سبحاني، جعفر  .13
  . پنجم ، تهران، مشعر، چاپراهنماى حقيقت، )1387(، )ب(ــــــــــــ  .14
  .، چاپ هفتمj، قم، مؤسسه امام صادقاصالت روح از منظر قرآن، )1377(ــــــــــــ،  .15
محمد دشتي، قم، دفتر تبليغات اسالمي، چاپ : ، مترجمالبالغه نهج، )1379(سيد رضي، محمد بن حسين .16

  .اول
  .، تهران، چاپخانه حيدري، چاپ دوممعاد يا بازگشت به سوي خدا، )1388(شجاعي، محمد  .17
همداني، قم،  سيدمحمدباقر موسوي: ، مترجمترجمه تفسير الميزان، )1374(طباطبائي، سيدمحمدحسين،  .18

  . چاپ پنجم ،دفتر انتشارات اسالمي
  .، قم، دفتر انتشارات اسالمي، چاپ دومهاي اسالمي بررسي، )1388(ــــــ، ــــــــــــــــ .19
  .يروت، احياء التراث العربي، چاپ دوم، ببحاراالنوار، )ق1403(مجلسي، محمدباقر بن تقي،  .20

  
  
  
 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي


