
دو فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال پنجــــــم، شمـــــاره 18 

صفحــــــــــــــــــــــــــه   9 -   34

 حيات برزخی اهل  بيت؟مهع؟در
جسم عنصری يا بدن برزخی؟ 

]علی نصیری1/ محمد کاظم اسماعیلی2[

چکیده

دو دیدگاه ناهمگون در حیات برزخی اهل بیت؟مهع؟  مطرح اسـت؛ گروهی از دانشـوران، 

ایـن زندگانـی را در بـدن برزخـی )مثالـی( و  برخـی دیگـر، در جسـم دنیایـی می پندارنـد. 

هـر یـک از دیدگاه هـا، بـه احادیثـی مسـتند اسـت کـه برداشـت صحیـح از محتـوای آنها، 

در  درِک مقامـات و خصائـص اهل بیـت؟مهع؟  مفیـد و راهگشـا اسـت. در ایـن نوشـتار، بـا 

رویکـرد توصیفـی _ تحلیلـی، حیـات برزخـی اهل بیـت؟مهع؟   در جسـم دنیایـی، اثبـات 

می گـردد؛ مسـتند اصلـی ایـن نظـر، روایاتـی اسـت کـه تأکیـد می کنـد بـدن هیـچ نبـی و 

وصّیـی در روی زمیـن، بیـش از  سـه یـا چهـل روز قـرار نمی گیـرد مگـر آن کـه خداونـد بـدن 

او را بـه آسـمان می بـرد؛ افـزون بـر آن، شـواهدی از روایـات، ماننـد هم رتبـه بـودن  جسـم 

پیامبـر  دیـدار  و  رحلـت  از  پـس  اوصیـاء  و  انبیـاء  مشـاهدۀ  مـا،  روح  اهل بیت؟مهع؟بـا 

اکـرم؟لص؟ بـا انبیـاء در معـراج، ایـن دیـدگاه را  تقویـت می کننـد. 

کلید واژه ها: برزخ، بدن مثالی، بدن برزخی، حیات برزخی، مقامات اهل بیت؟مهع؟.

یافت: 96/3/6، تاریخ پذیرش: 96/4/22.  * تاریخ در
پذیـرش  و  یافـت  تاریخ هـای در ایـن دوفصلنامـه،  انتشـار  تأخیـر در  بـه دلیـل  بـه ذکـر اسـت     )الزم 

نـدارد(. همخوانـی  جلـد  ی  رو بـر  شـده  درج  یـخ  تار بـا  مقـاالت، 
1. استاد تمام دانشگاه علم و صنعت.

2. دانـــــش آموختۀ درس خـــــارج حـــــوزۀ علمیۀ قـــــم، فـــــارغ التحصیـــــل مرکز تخصصـــــی امامـــــت 
AK.esmaeili@gmail.com،اهل بیـــــت؟مهع؟
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درآمد
کـــه  حیـــات برزخـــی انســـان ها و چگونگـــی آن، از مهم تریـــن آموزه هـــای دینـــی اســـت 
ذهـــن انســـان را همـــواره بـــه خـــود مشـــغول ســـاخته اســـت؛ در خـــال ایـــن بحـــث، بـــه طـــور 
کـــه آیـــا اهل بیـــت؟مهع؟  ویـــژه، حیـــات برزخـــی اهل بیـــت؟مهع؟ مـــورد پرســـش قـــرار می گیـــرد 
ـــران  ـــا دیگ ـــی ب ـــات برزخ ـــت حی کیفی ـــا در  ـــتند ی ـــی هس ـــی مخصوص ـــات برزخ دارای حی

همســـانند؟

پاسـخ به این پرسـش، بدون رهنمون وحی، میسـور نیسـت؛ هم چنین با توجه به وجود 

گـون و دیدگاه هـای ناهمگـون، بررسـی و تحلیـل ایـن احادیـث، می توانـد در  روایـات گونا

درِک مقامـات و خصائـص اهل بیـت؟مهع؟ مفیـد و راهگشـا باشـد؛1 عـاوه بـر این، بحث 

از چگونگی حضور اهل بیت؟مهع؟ در هنگامۀ احتضار2 و حل برخی از شـبهات مربوط 

به آن، از اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت.

در پیشــینۀ مطالعــات صــورت گرفتــه، اثــری کــه بــه صــورت خاص و تک نــگاره به بحث 

چگونگــی حیــات برزخــی اهل بیــت؟مهع؟ پرداختــه باشــد _ بنــا بــر کاوش نگارنــده_ یافــت 

کام ماننــد: »اوائــل المقــاالت«3و »تصحیــح  نگردیــد، امــا در اثرهــای تخصصــی دانــش 

کراجکــی، بــه ایــن بحــث اشــاره  االعتقــادات االمامیــة«4 شــیخ مفیــد و »کنــز الفوائــد«5 

1. از ایـن جهـت کـه در صـورت اثبـات حیـات برزخـی در جسـم دنیایـی، فهمیـده می شـود کـه جسـم 
اهـل بیـت؟مهع؟ هماننـد روح دیگـر انسـان ها، توانایـی گذرانـدن حیات برزخـی را دارد؛ ایـن ویژگی، 

اثبـات کننـدۀ جایگاهـی ویـژه و خـاص، بـرای آن بزرگواران اسـت.
2. بـرای تفصیـل بحـث حضـور اهـل بیـت؟مهع؟ در هنگامـۀ احتضـار ر.ک: اسـماعیلی، محمدکاظم، 
کید بر مقامات  »بررسـی سـندی و صـدوری روایـات حضـور اهل بیت؟مهع؟ در حالت احتضـار با تأ
اهـل بیـت؟مهع؟« اسـتاد راهنمـا: علـی نصیـری، اسـتاد مشـاور: حسـین شـانه چی، بنیـاد امامـت، 
در  بیـت؟مهع؟  اهـل  حضـور  احادیـث  محتوائـی  »بررسـی  محمدکاظـم،  اسـماعیلی،  1394ش؛ 

هنگامـۀ احتضـار و نقـد برخـی از دیدگاه هـا«، فصلنامـۀ امامـت پژوهـی، 118-85/16. 
3. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقاالت، ص73-72.

4.همو، تصحیح االعتقادات، ص91.
کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، 140/2.  .5
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عامــه  االنــوار«1  »بحــار  همچــون،  حدیثــی،  عــام  منابــع  در  هم چنیــن  اســت؛  شــده 

ــن  ــات ای ــی روای ــل و بررس ــه تحلی ــی ب ــم بحران ــید هاش ــة«2 س ــدرر النجفی ــی و »ال مجلس

ــاب پرداختــه  شــده اســت. در نگاشــته های تاریخــی معاصــر، »الصحیــح مــن ســیرة  ب

کــرده  النبــي االعظــم«3 ســید جعفــر مرتضــی عاملــی، بــه تفصیــل، ایــن موضــوع را بررســی 

اســت.

در ایـن پژوهـش، بـه طـور عمـده بـه محتـوای روایـات پرداختـه شـده اسـت؛ مقصـود از 

بـرزخ در پژوهـش حاضـر، سـرای بیـن دنیـا و قیامـت اسـت4 و منظـور از اهـل بیـت؟مهع؟، 

کـرم؟لص؟، امیرمؤمنـان، حضـرت فاطمـه، حسـنین5 و سـایر امامان شـیعه؟مهع؟  پیامبـر ا
می باشـد.6

1.اثباتحیاتبرزخیاهلبیت؟مهع؟
کریـم و روایـات اسـامی اسـت  حیـات برزخـی اهـل بیـت؟مهع؟، یکـی  از آموزه هـاى قـرآن 

کـه از جهـت سـیر منطقـی، اثبـات آن بـر چگونگـی اش، مقـدم اسـت.

آیـات 145 سـورۀ بقـره و 169-170 آل عمـران، بـر زنـده بـودن شـهیدان در زندگانـی بـرزخ 

داللـت دارنـد7 و بنـا بـر اجمـاع مفسـران، ایـن آیـات از دالیـل حیـات برزخـی محسـوب 

1. مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، 299/27، باب احوالهم؟مهع؟ بعد الموت.
2. بحرانی، هاشم بن سلیمان، الدرر النجفیة، 164/3.

3. عاملی، جعفرمرتضی، الصحیح من سیرة النبي االعظم، 200-195/33.
4. تقـی زاده، سـید محمـد، »بـرزخ در قـرآن و روایـات«، مجلـۀ منهـاج، 151/9-171؛ شـمس، علـی، 

کام«، دوفصلنامـۀ معـارف عقلـی، 173-157/3. »بـرزخ در علـم 
5. ر.ک: طباطبائی، محمدحسین، المیزان، 312/16.

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی،  6. هالـی، سـلیم بـن قیـس، اسـرار آل محمـد؟مهع؟، 646/2؛ 
423/1، بـاب فیـه نکـت و نتـف مـن التنزیـل، ح54؛ بحرانـی، هاشـم بـن سـلیمان، البرهـان فـي 

.502/5 442/4و  القـرآن،  تفسـیر 
7. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن آیـه، تنهـا مخصـوص شـهدای بـدر نیسـت بلکـه شـهدای دیگـر را نیـز در 

بـر می گیـرد؛ ر.ک: طباطبائـی، محمـد حسـین، همـان، 348/1.
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می شـوند.1 بـر ایـن اسـاس، اهـل بیـت؟مهع؟ که بی شـک سـاالر شـهیدان هسـتند، دارای 
زندگانی جاویدند.2

الزم به ذکر است حیات برزخی اهل بیت؟مهع؟، با توجه به جایگاه واالیشان، به مراتب، 

برتر و قوی تر از دیگران است که از باب نمونه، روایات »عرضۀ اعمال« شاهد بر این برتری 

توبه،3  سورۀ  آیۀ 105  در  »مؤمنون«  که  است  این  احادیث  مجموعۀ  از  مستفاد  است؛ 

گاهِی بر رفتار انسان ها، محدود به دنیا نیست بلکه در  اهل بیت؟مهع؟ می باشند؛ این آ
عالم برزخ نیز ادامه می یابد و آنان شاهدان خداوند بر خلق می باشند.4

2.کیفیتحیاتبرزخیاهلبیت؟مهع؟
کـه انسـان سـه بـدن  از مجمـوع فرمایش هـای برخـی از متکلمـان و محدثـان بـر می آیـد 

متمایـز از هـم دارد کـه نقـش مهمـی را در زندگانـی دنیـا، بـرزخ و آخرِت فـرد ایفا می کنند؛ 

ایـن سـه بـدن عبارتنـد از: بـدن مـادی، بـدن برزخـی و بـدن ذره ای.5 بنابـر دیـدگاه عمـدۀ 

در  رو  ایـن  از  نیسـت؛6  بـرزخ  عالـم  بـه  مربـوط  ذره ای،  بـدن  شـک  بـدون  دانشـمندان، 

چگونگـی حیـات برزخـی اهل بیـت؟مهع؟، زندگانـی بـا بـدن برزخـی و یـا جسـم عنصـری 

کـه بـه اختصـار احادیـث و دیدگاه هـای پیرامـون آن، بررسـی می شـود. مطـرح اسـت 

1. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، 433/1.
2. برای تفصیل بیشتر در استدالل آیه ر.ک: موحدی، عبدالعلی، حیات برزخی، ص39-33.

.> و�ن ِم�نُ ُموؤْ
ْ
ُه َو ال

ُ
ْم َو َرُسول

ُ
ك

َ
ُه  َعَمل

َ
َرى  الّل َس�يَ وا �نَ

ُ
ِل اْعَمل 3. >و �قُ

الدرجـات،  بصائـر  حسـن،  بـن  محمـد  صفـار،  304/1؛  قمـی،  تفسـیر  ابراهیـم،  بـن  علـی  قمـی،   .4
424/1، بـاب االعمـال تعـرض علـی رسـول اهلل و االئمـة؟مهع؟ و بـاب عـرض االعمـال علـی االئمـة 
االحیـاء و االمـوات؛ کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 219/1، باب عرض االعمـال علی النبي 
و االئمـة؟مهع؟؛ مجلسـی، محمـد باقـر، همـان، 333/23، بـاب عـرض االعمـال علیهـم و انهـم 

الشـهداء علـی خلـق.
5. ر.ک: افضلـی، علـی، »اقسـام بـدن انسـان و نقـش آنهـا در دنیـا، بـرزخ و قیامـت«، فصلنامـۀ علـوم 

59و120-112/60. حدیـث، 

6. زیرا مرتبط با عالم ذر است.
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2-1-بررسیزندگانیبابدنبرزخی
که روح، پس از مفارقت از بدن، درون قالبی قرار  برخی از دانشوران امامیه بر این باورند 
می گیـرد و زندگانـی برزخـی را در آن قالـب سـپری می کنـد؛ ایـن دانشـمندان بـه روایاتی از 
میـراث گرانسـنگ امامیـه اسـتناد کرده انـد؛ در ادامـۀ مطلـب، قائان این نظریـه و دالئل 

آنها بررسـی می شود.

قائالنزندگانیبابدنبرزخی

که روح،  برخی از متکلمان و محدثان امامیه، 1 بدن دیگری را برای انسـان پنداشـته اند 
پـس از جدایـی از بـدن دنیـوی، درون آن قـرار می گیـرد و حیـات برزخـی انسـان ها، 2 در 
آن صـورت می گیـرد؛3 شـیخ مفیـد _ در بحـث از چگونگـی عـذاب یـا پـاداش صاحبـان 
کـه خداونـد، اجسـامی ماننـد  کـرده اسـت و بیـان مـی دارد  قبرهـا _ بـه ایـن بـدن اشـاره 
اجسـام دنیـوی قـرار می دهـد و نیکـوکاران در ایـن اجسـام، متنعـم و بـدکاران در عـذاب 
هسـتند4 و ایـن بدن هـا، متفـاوت از بدن هـاِی دورن قبـر اسـت.5 ایـن امـکان وجـود دارد 

ق می گیرد6 و سـیر 
ّ
کـه ایـن بـدن، همـان بدنـی باشـد کـه در هنگام خـواب، روح به آن تعل

1. بـا توجـه بـه رویکـرد ایـن پژوهـش، تنهـا بـه دیـدگاه متکلمـان و محدثـان اشـاره می شـود: مجلسـی، 
کاشـانی، محمـد محسـن، الوافـي، 291/24، بـاب  محمدتقـی، روضـة المتقیـن، 470/1؛ فیـض 
و  القبـر  و  البـرزخ  احـوال  بـاب   ،271/6 بحاراألنـوار،  محمدباقـر،  مجلسـی،  المیـت؛  غسـل  علـة 

عذابـه؛ شـبر، عبـداهلل، حـق الیقیـن، ص393.
ـم بـرزخ را نـه مجرد نسـبی بلکه از سـنِخ مـادۀ لطیف می دانند. 

َ
2. برخـی از محدثـان و متکلمـان، عال

ر.ک: افضلـی، علـی، »راه حـل فیلسـوفان اسـامی در رابطـۀ نفـس و بـدن«، دو فصلنامـۀ فلسـفه، 
دورۀ 35، شـمارۀ3/ 45-55؛ همـو، »نقـد و بررسـی نظریـۀ فیلسـوفان اسـامی در مسـئلۀ رابطـۀ 

نفـس و بـدن«، دوفصلنامـۀ فلسـفه، دورۀ 36، شـمارۀ 2.
3. ایـن بـدن در اصطـاح فاسـفه، بـه بـدن مثالـی معروف اسـت. ر.ک: شـیرازی، محمد بـن ابراهیم، 
الحکمـة المتعالیـة، 46/2-82؛ افضلـی، علـی، »اقسـام بـدن انسـان و نقـش آنهـا در دنیـا، بـرزخ و 

قیامـت«، فصلنامۀ علـوم حدیـث، 59و120-112/60.
4. مفید، محمد بن محمد، تصحیح االعتقادات، ص88.

5. همو، اوائل المقاالت، ص77؛ به همین مضمون: همو، مسائل السرویة، ص63.
6. مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، 221/14؛ شبر، عبداهلل، همان، ص400.
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یـاد و جرمانـی و متکاثـف نبـودن آن، امکان سـیر و حرکت  می کنـد، کـه لطافـت بسـیار ز
را ایجـاد می کنـد.1

دالیلزندگانیدربدنبرزخی

بـرای اثبـات و چگونگـی بـدن برزخـی، بـه آیـات قـرآن و احادیـث گهربـار معصومان؟مهع؟ 

سـخن  بـرزخ  عالـم  در  گروهـی  عـذاب  از  کـه  آیاتـی  جملـه،  از  اسـت؛  شـده  اسـتدالل 

یانـه زدن فرشـتگان بـر چهـره و پشـت برخـی از بـدکاران خبـر می دهـد؛3  می گویـد2 و از تاز

زیـرا الزمـۀ تأثیـر آتـش یـا هـر گونه لذت بر روح، وجود بدنی اسـت که واسـطۀ انتقال آالم و 

لـذات مـادی بـه روح باشـد؛ همان گونـه کـه در دنیـا، بدنی مـادی الزم اسـت؛ هم چنین، 

معنـای حقیقـی و ظاهـری »صـورت« و »پشـت« حکایت از وجود اعضـای بدن در عالم 
بـرزخ دارد.4

روایـات اهل بیـت؟مهع؟ نیـز بـه روشـنی، چنیـن بدنـی را اثبـات می کننـد و ویژگی هایـی را 

برای این بدن بر می شمارند؛ عامه مجلسی این روایات را از حیث کمّیت، مستفیض 

در  معصومـان؟مهع؟  سـخنان  در  نمی مانـد.5  باقـی  آن  پذیـرش  جـز  راهـی  کـه  می دانـد 

کـه هنـگام قبـض روح، خداونـد بـه اقتضـای  توصیـف بـدن برزخـی چنیـن آمـده اسـت 

بـدن  کامـًا هماننـد  کـه  روح می پوشـاند6  بـه  را  دنیایـی  بـدن  از  غیـر  بدنـی  حکمـت، 

 دنیایـی اسـت7 و شـخص، تـا روز قیامـت بـا همیـن بـدن برزخـی جـزای اعمـال خـود 

1.مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، 53/58، باب حقیقة النفس و الروح و احوالهما...، ح40.
2. نوح: 25 و به همین مضمون: غافر: 46.

3. ایـن آیـه بـه روشـنی مربـوط به عالم برزخ اسـت نه قیامت؛ زیرا از شـروع عذاب بـدکاران هنگام آغاِز 
قبـض روح و انتقـال بـه عالـم برزخ سـخن می گوید؛ محمـد: 27؛ و به همین مضمون: انفال: 50.

که اسـتنباطش از  4. ر.ک: افضلی، علی، همان؛ الزم به ذکر اسـت نگارندۀ مقاله، ادعا نموده اسـت 
این آیه، در اثبات حیات برزخی، تازگی دارد و هیچ یک از مفسـران چنین اسـتنباطی ننموده اند.

5. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول، 221/14.
6. همو، بحار االنوار، 36/58، باب حقیقة النفس و الروح و احوالهما.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 245/3، باب في ارواح الکفار، ح1 و 6.  .7
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را می بینـد؛1 خـوردن و آشـامیدن نیـز، بـا همیـن بـدن صـورت می گیـرد2 و پـس از ورود 

مؤمنان در جمع برزخیان، آنها را همانند شـکل دنیایی شـان می شناسـند. 3 حال پس 

از اثبـات چنیـن بدنـی در عالـم برزخ، این پرسـش به ذهن می رسـد که آیا اهل بیت؟مهع؟ 

نیـز بـا ایـن بـدن، زندگانـی برزخـی را می گذراننـد یـا زندگانـی ویـژه ای را سـپری می کننـد؟

برخـی از دانشـمندان امامیـه زندگانـی برزخـی اهل بیـت؟مهع؟ را هماننـد دیگـران تلقـی 

گونـه ای دیگـر بـرای آن  گروهـی دیگـر، بـر اسـاس روایـات، ایـن زندگانـی را بـه  کرده انـد امـا 

کـه قائـان و دالئـل هـر یـک، بررسـی می شـود. بزرگـواران پنداشـته اند 

2-2-زندگانیبرزخیاهلبیت؟مهع؟باجسمعنصری

کـه بدن هـای شـریف اهل بیـت؟مهع؟، پـس از  برخـی از دانشـمندان امامیـه بـر ایـن باورنـد 

قبض روح، به آسـمان می رود و با جسـم عنصری و دنیایی، زندگانی خویش را در برزخ 

ادامـه می دهـد. پیـش از بررسـی ایـن دیـدگاه، نیاز به مقدمه ای اسـت.

امـکان و وقـوع صعـود اجسـاد به آسـمان، بـا توجه به دالیل نقلی، امری قطعی اسـت که 

کـه بـه آیـات  بـه نمونه هایـی از آن اشـاره می شـود؛ از جملـه، معـراج پیامبـر اعظـم؟لص؟ 

قـرآن4 و احادیـث متواتـر، مسـتند اسـت؛5 و بنـا بر مشـهوِر اخبار و دیدگاه عمدۀ مفسـران 

کـرم؟لص؟ بـه صـورت جسـمانی و در حالـت بیـداری صـورت  امامیـه، معـراج پیامبـر ا
گرفته اسـت.6

یــس نبــی بــه آســمان خبــر می دهــد و می فرمایــد: »و مــا او  هم چنیــن قــرآن، از صعــود ادر

1. همان، ح7؛ مجلسی، محمد باقر، همان، 253/6و81/58.
2. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 245/3، باب في ارواح الکفار، ح 6.

3. همان.
4. اسراء: 1؛ نجم: 18-5.

5. مجلسی، محمد باقر، همان، 409-282/18.
6. ایـن ادعـا را شـیخ طوسـی و مرحـوم طبرسـی مطـرح نموده انـد؛ طوسـی، محمد بن حسـن، التبیان، 

424/9؛ طبرسـی، فضـل بن حسـن، مجمع البیـان، 264/9.
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ــم.«1 و مطابــق برخــی از روایــات، قبــض روح او در آســمان  ــه مقامــی بلنــد ارتقــا دادی را ب
گرفــت.2 صــورت 

حضـرت عیسـی؟ع؟ نیـز، بنـا بـر تصریـح آیـات قـرآن3 و روایـات فـراوان، بـه آسـمان بـرده 

شـد.4 بـر ایـن اسـاس، بـاال رفتـن جسـم در هنـگام حیـات، نـه تنهـا امـکان دارد بلکـه بـه 

کـه آیـا بـاال رفتـن اجسـاِد عنصری  وقـوع پیوسـته اسـت. حـال ایـن پرسـش مطـرح اسـت 

بـا آن، در حیـات برزخـی نیـز امـکان دارد؟ در پاسـخ، بـه دیـدگاه برخـی از  و زندگانـی 

کـه چنیـن صعـودی را پذیرفته انـد _ اشـاره می شـود. دانشـمندان _ 

قائالنزندگانیبرزخیاهلبیت؟مهع؟باجسمعنصری

کیـد می کنـد و  کراجکـی، بـر انتقـال اجسـاد انبیـاء _ پـس از مـرگ _ بـه آسـمان تأ مرحـوم 

وقـوع آن را در حیطـۀ قـدرت الهـی بـر می شـمارد.5 شـیخ مفیـد نیـز، زندگانـی برزخـی بـا 

کـه در عالـم  جسـم دنیایـی را ویـژۀ حجت هـای الهـی _ انبیـاء و ائمـه؟مهع؟ _ می دانـد 
بـرزخ، بـا جسـِم عنصـری و روح خـود، از نعمت هـای الهـی بهره منـد می شـوند.6

از محدثـان نیـز، مرحـوم بحرانـی، اهـل بیـت؟مهع؟ را بـا همیـن بـدن عنصـری، در عالـم 

را  آن  روایـات  مجلسـی  عامـه  هم چنیـن  می دانـد؛7  الهـی  نعمـات  در  متنعـم  بـرزخ 

مسـتفیض برشـمرده8 و احتمـال آن کـه ایـن روایـات، اشـاره بـه بدن هـای اصلـی باشـد را 

1. مریم: 57.
2. بحرانـی، هاشـم بـن سـلیمان، البرهـان فـي تفسـیر القـرآن، 17/3؛ طبـری، محمـد بـن جریـر، جامـع 

البیـان، 121/16.
3. آل عمران: 55؛ نساء: 158.

4. عاملی، جعفرمرتضی، الصحیح من سیرة النبي االعظم، 195/33.
کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، 140/2.  .5

6.مفید، محمد بن محمد، اوائل المقاالت، ص72و73.
7. بحرانی، هاشم بن سلیمان، الدرر النجفیة، 164/3.

8. مجلسـی، محمد باقر، همان، 299/27، باب احوالهم؟مهع؟ بعد الموت و أن لحومهم حرام علی 
األرض و أنهم یرفعون إلی السـماء.
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کـرم؟لص؟ و سـخن گفتـن بـا انبیـاء نیـز  ترجیـح داده اسـت1 و در بحـث از معـراج رسـول ا

ایـن احتمـال را مطـرح کـرده اسـت.2 میرزا حسـنعلی مرواید نیز، احتمـال حیات برزخی 
کـرده و روایـات آن را انعکاس داده اسـت.3 اهل بیـت؟مهع؟ در بـدن عنصـری را طـرح 

دالیلزندگانیاهلبیت؟مهع؟باجسمعنصری

قائـان نظریـۀ حیـات برزخـی اهل بیـت؟مهع؟ در جسـم عنصـری، روایاتـی را از میـراث 

گرانبهـای امامیـه بـر دیـدگاه خـود ارائـه کرده انـد، کـه در ایـن نوشـتار، تنهـا بـه شـش نمونه 

از آنهـا بسـنده می شـود:

کـه  1. بـدن هیـچ نبـی و وصّیـی، بیـش از سـه روز روی زمیـن قـرار نمی گیـرد، مگـر آن 
گوشـت هایش را بـه آسـمان بـاال می بـرد.4 خداونـد روح، اسـتخوان و 

2. بدن هیچ نبی و وصّیی بیش از چهل روز در روی زمین مکث نمی کند.5

کـرم؟ص؟ فرمـود: مـن گرامی تـرم بـر خـدا، از ایـن کـه خداوند مرا بیش از سـه  3. پیامبـر ا
روز در زمیـن رهـا کند.6

کـه امیرمؤمنـان؟ع؟  4. سـعد اسـکاف از امـام صـادق؟ع؟ نقـل می کنـد: هنگامـی 
ضربـت خـورد بـه امـام حسـن و امـام حسـین؟امهع؟ وصیـت فرمـود: مـن را غسـل، 

کفـن و حنـوط کنیـد و بـر تابوتـی حمـل کنیـد... سـپس لحـد بـر قبـر من قـرار دهید 

1. همو، مرآة العقول، 273/5.
2. همو، بحار االنوار، 289/18.

3. مرواید، حسنعلی، ماحظاتی پیرامون مبدأ و معاد، ص333.
عـرض  فـي  اهلل؟لص؟  رسـول  قـول  بـاب   ،445/1 الدرجـات،  بصائـر  حسـن،  بـن  محمـد  صفـار،   .4
االعمـال...، ح9؛ کلینـی، محمـد بـن یعقوب، کافـی، 567/4، ح1؛ ابن قولویه، جعفر بن محمد، 
کامـل الزیـارات، ص329، بـاب الثامـن و المائـة: نـوادر الزیـارات، ح3؛ صـدوق، محمـد بـن علی، 
یـارة النبـي و االئمـة؟مهع؟، ح3161؛ طوسـی، محمـد  مـن ال یحضـره الفقیـه، 577/2، بـاب ثـواب ز

بـن حسـن، تهذیـب االحـکام، 106/6، بـاب مـن الزیـادات، ح2.
5. همان، ح1؛ مفید، محمد بن محمد، المزار، ص220.

کراجکی، محمد بن علی، همان، 140/2؛ بحرانی، هاشم بن سلیمان، همان، 165/3.  .6
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که در نزد سـر من اسـت  و سـنگ های لحد را بچینید؛ پس از آن، سـنگ لحدی 

یـد و ببینیـد چـه می شـنوید. حسـنین؟امهع؟ ایـن دسـتورات را اجـرا کردنـد و  را بردار

کـه سـنگ لحـد را برداشـتند، دیدنـد در قبـر هیـچ چیـز نیسـت، در ایـن  هنگامـی 

هنـگام هاتفـی نـدا داد: امیرمؤمنـان بنـدۀ صالح خدا بوده اسـت؛ خداونـد او را به 

گـر پیامبری در  نبّیـش ملحـق کـرد. خداونـد ایـن گونه بـا اوصیاء رفتار می کند که ا
مشـرق بمیـرد و وصـی او در مغـرب، وصـی را بـه نبـی ملحـق می کنـد.1

کلثـوم می فرمایـد: قبـر ]امیرمؤمنـان[ شـکافته شـد، سـپس نمی دانـم  5. حضـرت ام 
بـدن آن حضـرت در زمیـن فـرو رفـت یـا بـه آسـمان سـیر داده شـد.2

6. عبـداهلل بـن بکیـر از امـام صـادق؟ع؟ چنیـن سـؤال می کنـد: بـه مـن خبـر دهیـد از 

کننـد در آن چیـزى  گـر قبـر آن حضـرت را نبـش  کـه ا حضـرت ابـی عبـداهلل؟ع؟ 

کردى؛ حسـین؟ع؟  می یابند؟ حضرت فرمود: اى پسـر بکیر، سـؤال بسـیار بزرگی 

بـا پـدر و مـادر و بـرادرش حسـن؟مهع؟ در منـزل رسـول خـدا؟ص؟ بـوده، بـه ایشـان 

عطـاء می شـود همـان طـورى که به آن حضـرت اعطاء می گـردد، روزى می خورند 

نبـش  را  قبـر  ایـام  گـر در همـان  ا کـه آن حضـرت روزى می خـورد،  همـان طـورى 

می کردنـد، البتـه آن حضـرت را در آن می یافتنـد، اّمـا امـروز آن حضـرت زنـده بوده 
و نـزد پـروردگارش روزى می خـورد.3

پس از بیان این روایات، سند و محتوای آنها نیاز به بررسی دارد.

1. ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، 845/2؛ مفید، محمد بن محمد، همان، ص223؛ طوسی، 
محمد بن حسـن، همان، 106/6، ح3؛ ابن شـهر آشـوب، محمد بن علی، مناقب آل ابي طالب، 
348/2؛ شـعیری، محمـد بـن محمـد، جامـع االخبـار، ص21؛ نباطـی، علـی بن محمـد، الصراط 

المستقیم، 122/3. 
2. ابـن طـاووس، عبـد الکریـم بـن احمـد، فرحـة الغـری، ص35؛ حـر عاملـی، محمـد بن حسـن، اثباة 

الهـداة، 164/3؛ ابـن شـهر آشـوب، محمـد بـن علـی، مناقـب آل ابي طالـب، 349/2.
3. ابن قولویه، جعفر بن محمد، همان، ص103؛ مجلسـی، محمدباقر، همان، 372/25، باب13، 

غرائب افعالهم و احوالهم...، ح24.  
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اعتبارسنجیسندیروایات
یابـی سـندی نخسـتین روایـت _ مجلسـی اول؟ع؟ سـیزده سـند صحیـح بـر ایـن  در ارز

کـرده اسـت _ 1 بـه بررسـی یـک سـند بسـنده می شـود. ایـن روایـت در مصـادر  روایـت ذکـر 

اصلـی و معتبـری همچـون بصائـر و کافـی بـا ایـن طریـق که مرحـوم کلینی گـزارش داده، 

آمده اسـت:
َیاِد ْبِن  َحَکِم َعـْن ِز

ْ
ٍد َعـْن َعِلّيِ ْبِن ال ْحَمـَد ْبـِن ُمَحّمَ

َ
ْصَحاِبَنـا َعـْن أ

َ
ٌةِمـْن أ

َ
ِعّد

ِبي َعْبِداهلل ... 
َ
ِل َعـْن أ

َّ
َحا

ْ
ِبـي ال

َ
أ

عامـه مجلسـی ایـن حدیـث را از احادیـث صحیـح می شـمارد.2 بررسـی یک یـک افراد 

کلینـی )عـدة مـن اصحابنـا( چـه از احمـد بـن عیسـی  کـه عـدۀ  سـند نشـان می دهـد 

اشـعری باشـد و چـه از احمـد بـن محمـد بـن خالـد برقـی ثقـه هسـتند. افـزون بـر وثاقـت 

ئـی احمـد اشـعری، 3 احمـد بـن محمـد بـن خالد برقی هم ثقه محسـوب می شـود.4  اعا

یاد بـن ابي الحال  علـی بـن الحکـم االنباري، توسـط شـیخ طوسـی و عامـه حلی، 5 و ز

از ایـن رو روایـت اول از  نیـز، توسـط نجاشـی و عامـه حلـی6 توثیـق شـده اند؛  الکوفـي 

جهـت سـند، صحیـح اسـت.

امـا روایـت دوم _ بـا توجـه بـه حضـور راویانـی ماننـد محمـد بن محمـد بن طاهر موسـوی، 

یـاد ابـزاری و عطیه ابزاری7 در سلسـلۀ سـند _ ضعیف اسـت؛ هم چنین  عمـرو بـن ابـی ز

روایـت سـوم، بـه دلیـل ارسـال در سـند و روایـت چهـارم بـا توجـه بـه وجـود افـرادی ماننـد 

1. مجلسی، محمد باقر، لوامع صاحبقرانی، 525/8.
2. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول، 284/18؛ همو، ماذ االخیار، 287/9.

3. شـیخ القمییـن و وجههـم و فقیههـم؛ ر.ک: نجاشـی، احمـد بـن علـی، رجـال النجاشـي، ص83؛ 
طوسـی، محمـد بـن حسـن، الفهرسـت، ص 61؛ حلـی، حسـن بـن یوسـف، الخاصـة، ص14.

4. نجاشی، احمد بن علی، همان، ص 77؛ طوسی، محمد بن حسن، همان، ص53.
5. ثقة، جلیل القدر؛ ر.ک: همان، ص 264؛ حلی، حسن بن یوسف، همان، ص93.

6. ثقة؛ ر.ک: نجاشی، احمد بن علی، همان، ص171؛ حلی، حسن بن یوسف، همان، ص74.
یان، در منابع اولیۀ رجال نیست. 7. توثیقی برای هیچ یک از راو
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علـی بـن الحسـین بـن شـقیر بـن یعقـوب همدانـی، 1 علـی بن بـزرج الحنـاط2 و عمـرو بن 

الیسـع3 در طریـق روایـت، اعتبـار سـندی ندارند.

اما روایت پنجم، افزون بر مرفوع بودن، شخصیت حسان بن علی القسری4 را در طریق 

دارد کـه هویتـش مجهـول اسـت؛ روایـت ششـم نیـز بـا وجـود عبـداهلل بـن عبدالرحمن بن 

یـان، دچـار ضعـف سـندی اسـت. بر این  اصـم5 و عبـداهلل بـن بکیـر ارنجانـی6در بیـن راو
اسـاس تنها روایت اول اعتبار سـندی دارد.7

اعتبارسنجیمحتواییروایات

گرفتـن در  ظاهـر روایـات، بـر بـاال رفتـن اجسـاد امامـان؟مهع؟ _ پـس از شـهادت _ و قـرار 

نعمت هـای الهـی و روزی خـوردن در نـزد پـروردگار داللـت دارد؛ امـا بـرای اثبـات ایـن 

تـا افـزون بـر برداشـت  یابـی متـن و محتـوای آنهـا هسـتیم  دیـدگاه، نیازمنـد دقـت و ارز

پاسـخ داده شـود. کـه پیرامـون آن وجـود دارد،  روایـات، اشـکال هایی  از  صحیـح 

کــه جســم شــریف برخــی از انبیــاء و  در بررســی روایــت اول، این گونــه بــه ذهــن می رســد 

1. نامی از او در منابع اولیۀ رجال نیست.
2. »لـم یکـن بذلـك فـي المذهـب و الحدیـث و إلـی الضعـف ما هو.«ر.ک: نجاشـی، احمـد بن علی، 

همـان، ص171؛ حلی، حسـن بن یوسـف، همـان، ص257.
3. توثیقـی نـدارد؛ تنهـا او را صاحـب کتـاب معرفـی کرده انـد. ر.ک: نجاشـی، احمد بـن علی، همان، 
ص171؛ حلـی، حسـن بـن یوسـف، همـان، ص 288؛ طوسـی، محمد بن حسـن، همـان، ص320.

4. نامی از او در منابع اولیۀ رجال نیست.
5. »ضعیف غال لیس بشي ء.«ر.ک: نجاشی، احمد بن علی، همان، ص217.

6. در هیچ یک از منابع اولیۀ رجالی، نامی از او نیست.
7. از آن جـا کـه ایـن روایـات در حـوزۀ آموزه هـای بینشـی قـرار می گیـرد، بـرای بازشـناخت سـره از ناسـرۀ 
آنهـا، بررسـی سـندی چنـدان تاثیرگـذار نیسـت و بیشـترین نقش، مربـوط به محتوا و متن می باشـد 
گـر روایتـی در ایـن حـوزه، از نظر سـند  کـه بـا دو معیـار قـرآن و عقـل قطعـی سـنجیده شـود، از ایـن رو ا
ضعیف باشـد، اما متن آن هماهنگ با قرآن یا عقل قطعی باشـد و با روایات دیگر سـازگار باشـد، 

مـورد پذیـرش قـرار می گیـرد. ر.ک: نصیـری، علی، روش شناسـی نقد احادیـث، ص 72-67.
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اوصیــاء، 1 بی درنــگ بــه آســمان صعــود می کنــد؛ امــا جســم برخــی دیگــر، در نهایــت، ســه 

روز بعــد، بــه آســمان مــی رود. ممکــن اســت روح در طــول ایــن مــدت، پــس از خــروج از 

گرچــه بــه نحــو حلولــی نباشــد _ 2 و ســپس بــه همــراه بــدن  جســد نزدیــک بــدن بمانــد _ ا
بــه آســمان رود.3

گـر »فـي« بـه معنـای  فهـم محتـوای روایـت دوم و سـوم، بـه معنـای »فـي« وابسـته اسـت؛ ا

گر بـه معنای »علی«  ظرفیـه باشـد، بـر زندگانـی برزخـی در بـدن دنیایـی داللـت دارد؛ اما ا

باشـد معنـای رفـع بـه آسـمان فهمیده نمی شـود، بلکه مـراد، بر زمین ماندن بـدن، قبل از 

دفـن اسـت. در بررسـی ایـن دو احتمـال، شـاهد بـر ترجیـح احتمـال اول، ایـن اسـت کـه 

اصـل در معنـای »فـي« ظرفیـه اسـت4 و معانـی دیگـر نیـاز بـه قرینه دارنـد؛ افزون بـر آن که، 

عـدم مکـث بـدن معصومـان؟مهع؟ بـر روی زمیـن و تأخیـر در دفـن آن بزرگـواران، بـا معنای 

چهـل روز سـازگار نیسـت؛ زیـرا تأخیـر دفـن بـدن نبـی یـا وصـی تا چهـل روز معنـا ندارد.

در روایت چهارم هیچ بیان و اشـاره ای به مکاِن الحاق وجود ندارد، بلکه تعبیر الحاق 

کـه ایـن اتفـاق در زمیـن می افتـد نـه در آسـمان. در  از مغـرب بـه مشـرق قرینـه ای اسـت 

کـه بـه الحـاق روح و جسـد وصـی بـه نبـی داللـت دارد _  قسـمت انتهائـی روایـت نیـز _ 

هیـچ سـخنی از محـل لقـاء جسـم و روح، بیـان نشـده اسـت؛ روایـت پنجـم و ششـم نیز، 

کت اسـت و در روایـت ششـم، امـام از پاسـخگوئی _  از بیـان صعـود بـدن بـه آسـمان سـا

بـه یـرزق«  پـس از سـپری شـدن بیسـت سـال _ طفـره مـی رود و بـا جملـۀ »انـه حـي عنـد ر

1. به حسب مراتب آن.
2. چـون بنـا بـر عقیـدۀ برخـی، مـرگ خـارج شـدن روح از بـدن اسـت و پـس از مـرگ، روح _ در همیـن 
عالـم _ نزدیـک ]بـدن[ تـا مدتـی می مانـد و سـپس به بـرزخ منتقل می گـردد. ر.ک: قزوینـی، مجتبی، 

بیـان الفرقـان، 182/1.
3. عاملی، جعفرمرتضی، الصحیح من سیرة النبي االعظم، 214/33.

4. ابـن هشـام، عبـداهلل، مغنـي اللبیـب، 168/1؛ ابـو حیـان، محمـد بـن یوسـف، الهدایـة فـي النحـو، 
ص264.
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پاسـخ او را می دهنـد؛ حـال آن کـه از ایـن جملـه، موضـوع بـاال رفتـن بـه آسـمان، اثبات یا 

کت اسـت.1 در نتیجـه، سـه روایـت  نفـی نمی شـود بلکـه نسـبت بـه هـر دو حالـت، سـا

داللـت  در  امـا  دارنـد  داللـت  آسـمان  بـه  اهل بیـت؟مهع؟  بدن هـای  رفـع  بـر   2 نخسـت، 

روایـات دیگـر، جـای تأمـل وجـود دارد.

اینـک، جهـت اسـتناد بـه محتـوای ایـن روایـات، بـه اشـکال ها و پرسـش های پیرامـون 

آنهـا پاسـخ داده می شـود.

اول:ناسازگاریباآیاتقرآن

از پرسـش های مطـرح در محتـوای ایـن روایـات، ناسـازگاری آنهـا بـا برخـی از آیـات قـرآن 

کـرم؟لص؟ را، انسـان و  _ از جملـه آیـۀ 110 سـورۀ کهـف _ 3 اسـت؛ زیـرا آیـۀ شـریفه، پیامبـر ا

بشـری ماننـد دیگـران معرفـی می کنـد در حالـی کـه روایـات مذکـور، پیامبـر و امامان؟مهع؟ 

را، باالتـر از حـد بشـر نمایـش می دهنـد.

در بررسـی ایـن اشـکال، پاسـخ می دهیـم که وجود تعـارض، بین این آیـه و روایات، قابل 

پذیـرش نیسـت، زیـرا آیـه در مقام نفی غلو دربارۀ پیامبر؟لص؟ اسـت؛4 عـده ای پیامبر را 

از جنـس ملـک و غیـر بشـر تلقـی می کردنـد و یـا آن کـه ادعـای نبـوت را با ادعـای الوهیت 

برابـر می دانسـتند، 5 بـر ایـن اسـاس، آیـه پیامبـر را بشـری ماننـد دیگـران تلقـی می کنـد؛ 

امـا خداونـد در ادامـۀ آیـه، فـرض آن کـه پیامبـر در همـۀ امـور ماننـد دیگـران باشـد را بـا 

< تخصیـص می زنـد و هماننـدی او بـا دیگـران در تمـام ویژگی هـا را نفـی  وحی ال�ي قیـد >�ي

می کنـد؛ از ایـن رو نمی تـوان ایـن آیـه را بـا روایـات ذکـر شـده ناسـازگار دانسـت.

1. عاملی، جعفرمرتضی، همان، 33/ 215-211.
که ذکر شد. 2. با توجه به نکاتی 

�ي <
َ
ل وحی  اإِ ْم �يُ

ُ
ك

ُ
ل ْ ٌر ِم�ث َ َسث ا �ب
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ؤَ
ما ا

�نَّ لْ  اإِ
3. >�قُ

4. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، 576/12.
5. طباطبائی، محمد حسین، المیزان، 405/13.
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دوم:تعارضبادستۀدیگریازروایات

جسـم  بـا  اهل بیـت؟مهع؟  برزخـی  حیـات  روایـات  مجمـوع  ناسـازگاری  دیگـر،  اشـکال 

عنصـری، بـا مجموعۀ دیگری از روایات اسـت؛1 در این نوشـتار، هفـت روایِت معارض، 

تحلیـل و بررسـی می شـود:

1( حضـرت موسـی بـن عمـران اسـتخوان های یوسـف پیامبـر؟ع؟ را از صندوقـی از 
کـرد و بـه مصـر انتقـال داد.2 کـه در رود نیـل بـود خـارج  جنـس مرمـر 

که بر فرض صحت سـندی، این قضایا  در تحلیل و بررسـی این روایت به نظر می رسـد 
مربـوط بـه وقایعـی خـاص اسـت و حکـم آن بـه مـوارد دیگـر، تسـّری نمی یابـد؛3 زیـرا نقـل 
بـدن میـت از یـک مـکان بـه مکان دیگر نیاز به دلیل دارد و چنین دلیل معقولی بر نبش 
قبـر پیامبـر یافـت نمی شـود، مگر آن که بدن او به صورت ودیعـه ای، در مکانی قرار گرفته 
باشـد تـا پیامبـری از پیامبـران اولوالعـزم _ بـه دلیل احتـرام و بزرگداشـت آن پیامبر الهی _ 
ک بسـپارد.4 مؤیـد ایـن مطلـب روایاتی اسـت که  آن را در مـکان دفـن حقیقـی اش بـه خـا
کـه از آن خلـق گردیـده اسـت دفـن می شـود.5 بنابرایـن،  بیـان  مـی دارد، میـت در مکانـی 
روایـات حیـات برزخـی در جسـم عنصـری، بـه بدن هـای دفـن شـده ناظـر اسـت، بـر ایـن 
کـه خداونـد  کـه داللـت بـر رفـع دارد، تنهـا انبیائـی باشـند  اسـاس شـاید مـراد از روایاتـی 
ارادۀ نقـل مـکان بدنشـان را نکـرده اسـت؛ امـا انبیـاء دیگـر، از ایـن روایـات تخصیـص 
خورده انـد یـا بـه دلیـل مصلحـت، پـس از رفـع به آسـمان، دوباره بـه زمین بازگشـتند.6 در 
نتیجـه، ایـن روایـت نمی توانـد بـا آن دسـته از روایـات کـه بر باال رفتن بـدن اهل بیت؟مهع؟ 

کند. داللـت دارد، تعـارض 

1. ر.ک: مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار، 133/97.
2. صدوق، محمد بن علی، الخصال، 205/1؛همو، علل الشرایع، 296/1.

3. بروجردی، محمدحسین، تفسیر الصراط المستقیم، 422/5.
4. عاملی، جعفرمرتضی، الصحیح من سیرة النبي االعظم، 207-206/33.

5. بحرانی، هاشم بن سلیمان، الدرر النجفیة، 167/3.
یاغدی، محمد حسین، البضائة المزجاة، 458/2. 6. ابن قار
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2( دعـای بـزرگ مسـیحیان زمـان امـام عسـکری؟ع؟ با در دسـت داشـتن قطعـه ای از 

یـد، کـه امـام عسـکری؟ع؟ از ایـن  اسـتخوان پیامبـری، مسـتجاب شـد و بـاران بار
امـر پـرده برداشـت و سـبب هدایـت مـردم گردید.1

ایـن روایـت از جهـت اعتبـار سـندی، هم طراز بـا روایات صحیح و مشـهوری که داللت 

یـان آن، »علـی بـن الحسـن سـابور«  بـر رفـع بـه آسـمان می کنـد، نیسـت؛2 زیـرا یکـی از راو

کتاب هـای رجالـی نامـی از او دیـده نمی شـود3 و در برخـی از نگاشـته ها،  کـه در  اسـت 

نـام وی »علـی بـن الحسـین« ضبـط شـده اسـت؛4 افـزون بـر آن کـه در داللـت ایـن روایـت 

نیـز خدشـه اسـت؛ زیـرا محتـوای آن بـر پوسـیدن بـدن آن نبـی و بقاء اسـتخوانش داللت 

دارد حـال آن کـه روایـات بسـیاری بـر بقـاء بـدن انبیـاء داللـت می کنـد.5 بـا چشم پوشـی 

کـه خداونـد بـه دلیـل  از ایـن اشـکال ها، ممکـن اسـت ایـن مـورد از مـوارد خـاص باشـد 

کـرده باشـد. مصلحتـی ماننـد ظهـور معجـزه، اسـتخوان ایـن نبـی را حفـظ 

بـدن شـریف آن  و  گشـود  امـر متـوکل  بـه  را  امـام حسـین؟ع؟  قبـر  ابراهیـم دیـزج   )3
یافـت.6 یائـی جدیـد  بور تـازه و درون  و  تـر  را  حضـرت 

ابراهیـم بـن دیـزج شـخصی یهـودی بـوده که بـه ظاهر اسـام آورده بـود7 و متولی تخریب 

که پس از مشـاهدۀ  گشـته بود؛ خباثت او از این جا ظاهر می شـود  قبر امام حسـین؟ع؟ 

1. قطب الدیـن راونـدی، سـعید، الخرائـج و الجرائـح، 441/1-442؛ حـر عاملـی، محمـد بـن حسـن، 
اثبـات الهـداة، 319/6.

2. بروجردی، محمدحسین، همان، 432/5.
3. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، 331/5.

4. بحرانی، هاشم بن سلیمان، حلیة االبرار، 119/6.
5. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، 444/1؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، مـن ال یحضـره 
الفقیـه، 191/1؛ مجلسـی، محمـد باقـر، همـان، 299/27و264/86؛بحرانـی، یوسـف، الحدائـق 

الناضـرة، ص345.
6. طوسی، محمد بن حسن، االمالي، ص 326، مجلس11.

7. قمی، عباس بن محمدرضا، تتمة المنتهی، ص239.
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جسد شریف آن حضرت، از تصمیم خویش بازنگشت و آب را بر قبر شریف حضرت 

گفتـۀ او اطمینـان نیسـت.1 افـزون بـر آن کـه  کـرد، از ایـن  رو بـه  جـاری و هتـک حرمـت 

گاه اسـت _ در ایـن واقعـه،  کـه تنهـا خداونـد بـر آن آ ممکـن اسـت بـر اسـاس مصالحـی _ 

یـا بـرای او تمثـل یافتـه باشـد.2 هم چنیـن روایـات  جسـم شـریف آن حضـرت را دیـده 

ابراهیم بن دیزج مختلف نقل شـده و دارای اضطراب هسـتند؛3 برخی از روایاِت وی، 

بـر نبـش قبـر و دیـدن بـدن آن حضـرت داللـت دارد امـا از سـوئی دیگـر، روایاتـی مبنـی 

کـه تیراندازانـی غیبـی، مانـع حفـر قبـر شـریف  کامـی او در تخریـب قبـر وجـود دارد  بـر نا

 بـر رفـع بـه 
ّ

گردیدنـد؛4 از ایـن رو، روایـت ابراهیـم بـن دیـزج قابلیـت تعـارض بـا روایـات دال

آسـمان را نـدارد.

کـردی اسـتخوان های آدم،  گـر ارادۀ نجـف  4(  امـام صـادق؟ع؟ بـه مفضـل فرمـود: »ا
کـن.«5 یـارت  بـدن نـوح و جسـم علـی بـن ابی طالـب را ز

کـه اسـتخوان  در بررسـی ایـن روایـت، برخـی از پژوهشـگران این گونـه احتمـال داده انـد 

تـی  گیـرد و بـا جما یـارت قـرار  آدم و بـدن نـوح و جسـم امیرمؤمنـان؟مهع؟ مـورد سـام و ز

گیرند؛ سـبب این گونه  مثل: »السـام علی بدن نوح و عظام آدم و...« مورد خطاب قرار 

یـم.6 وجـه دیگـر آن اسـت  کـه مـا از آن اطاعـی ندار یـارت، سـّری از اسـرار الهـی اسـت  ز

کت اسـت، از ایـن رو  کـه روایـت، از بیـان مـکان بـدن و اسـتخوان های آن حضـرت سـا

گیـرد، امـا بـدن شریف شـان در  یـارت حضـرات در مـکان قبـر صـورت  ممکـن اسـت ز

1. عاملی، جعفرمرتضی، الصحیح من سیرة النبي االعظم، 207-206/33.
2. همان.

گرفته باشد. که تخریب قبر مطهر، تنها یک بار توسط ابراهیم بن دیزج صورت  3. در صورتی 
4. طوسی، محمد بن حسن، همان، ص327.

 5. ثقفـی، ابراهیـم بـن محمـد، الغـارات، 853/2؛ ابـن قولویـه، جعفـر بـن محمـد، کامـل الزیـارات، 
ص 38؛ مفید، محمد بن محمد، المزار، ص21.

6. عاملی، جعفرمرتضی، همان، 204/33.
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کید بر حضور در مکان دفن شـده، به سـبب ویژگی خاص محل  گر تأ آسـمان باشـد و ا

دفن اسـت.

کـه درون آن چـاه، بـدن شـعیب بـن  کردنـد  5( در منطقـه »رصافـه« چاهـی را حفـر 
بـود.1 صالـح 

کـه در منابـع رجالـی  کـرد سـهیل بـن سـعید اسـت2  کـه مـکان دفـن را معیـن  شـخصی 

گفتـۀ او بـه تنهایـی حجـت  از وی نامـی بـرده نشـده و مجهـول اسـت؛ بـر ایـن اسـاس، 

نیسـت مگـر آن کـه اطمینـان بـه آن حاصـل شـود؛ در ایـن روایـت، با توجه به نامشـخص 

بـودن مـکان قبـر در نـزد دیگـران و عـدم ارائـۀ دلیل یا شـاهدی بر تشـخیص بدن شـعیب 

گفتـۀ او اطمینـان حاصـل نمی شـود، زیـرا ممکـن اسـت بـدن شـخصی  بـن صالـح، بـه 

کـه بـه اشـتباه بـدن آن حضـرت پنداشـته شـده اسـت. دیگـر باشـد 

6( ابـا هـارون العبـدی در مقابـل امـام صـادق؟ع؟ شـعری در مرثیـۀ امـام حسـین؟ع؟ 

سرود:
ـــــــــِة3 ْعُظِمــــــــــِه الّزَ ِکّیَ

َ
ُحَسْیــــِن              َفُقــــــــــــْل أِل

ْ
ـــــی َجـــــَدِث  ال

َ
              اْمــــــــُرْر َعل

کـــن گـــذر  حســـین؟ع؟  قبـــر  و به استخـــــوان هایــــش بگـــــو...بـــر 

کفایـت می کنـد؛ زیـرا  تقریـر امـام صـادق؟ع؟ بـر وجـود بـدن آن حضـرت بـر روی زمیـن، 

گـر خدشـه ای در شـعرش بـود امـام؟ع؟ او را از خوانـدن چنیـن اشـعار دروغـی بـر حـذر  ا

کـه بـدن امـام حسـین؟ع؟ در قبـر نیسـت بلکـه در آسـمان  می داشـتند و می فرمودنـد 

اسـت.

در بررسی این نقل، نکتۀ قابل تأمل آن است که، این شعر اشاره ای به وجود استخوان های 

آن  شریف  استخوان های  با  گفتگوی  است  ممکن  بلکه  ندارد،  زمین  در  حضرت  آن 

1. مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، 131/97.
2. قطب الدین راوندی، سعید، الخرائج والجرائح، 552/2.

3.  ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، ص104.
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حضرت _ که به آسمان رفته است _ از مکان قبر صورت گیرد؛ در نتیجه، این روایت نیز 
تعارضی با روایات دیگر ندارد.1

گوشـت  بدن هـای اهل بیـت؟مهع؟ و فنـاِء بدن هـای  کـه بیـان می دارنـد،  7( احادیثـی 
آنـان، بـر زمین حرام اسـت.2

کـه بایـد بدن هـای شریف شـان در قبـر وجـود  دلیـل تعـارض ایـن دو دسـته، آن اسـت 

گـر نـه در صـورت رفـع بدن هـا بـه آسـمان، صـدور  داشـته باشـد تـا بـر زمیـن حـرام شـود و 

ایـن احادیـث لغـو می شـود.

گوشــت های اهل بیــت؟مهع؟ بــر زمیــن، ایــن نکتــه جــای  امــا در بررســی روایــات حرمــت 

کت  کیفیــت نپوســیدن بدن هــای شــریف اهل بیــت؟مهع؟ ســا کــه آنهــا از بیــان  تأمــل دارد 

هســتند؛ از ایــن رو، دو وجــه محتمل اســت: نخســت، حرمــت گوشــت های آن بزرگواران 

ــن  ــد. دوم، ممک ــمان باش ــه آس ــع ب ــن و رف ــاء در زمی ــدم بق ــبب ع ــه س ــیدن آن، ب و نپوس

اســت بدن هــای شریف شــان در قبــر موجــود باشــد امــا فانــی نشــود.3 در بررســی دو 

احتمــال، هیچ یــک بــر دیگــری برتــری نــدارد؛ بلکــه ممکــن اســت در جمــع روایــات، 

احتمــال اول برتــر باشــد. از ایــن رو، ایــن روایــات نیــز، هیچ گونــه تعارضــی بــا روایــات دال 

بــر رفــع بــه آســمان ندارنــد.

سوم:تنافیبامفهومزیارت

کــردن اســت و در عــرف،  ــه معنــای میــل پیــدا  ــارت در عمــدۀ فرهنگ هــای لغــت ب ی ز

کــه بــه قصــد بزرگداشــت و انــس گرفتــن  یــارت شــونده _  میــل و توجــه در دیــدار شــخص ز

1. عاملی، جعفرمرتضی، الصحیح من سیرة النبي االعظم، 197/33.
ــر  ــْيئا« ر.ک: صفــار، محمــد بــن حســن، بصائ ــا َش ــَم ِمْنَ ْن َیْطَع

َ
ِْض أ ݧ رݧ

َ ْ
 ال

َ
ــا َعــى وَمَن ُ َم  لُ ــّرَ 2. »ِإّنَ اهَّلَل َح

مجلســی،  191/1؛  الفقیــه،  یحضــره  ال  مــن  علــی،  بــن  محمــد  صــدوق،  444/1؛  الدرجــات، 
ــوار، 299/27؛ بحرانــی، یوســف، الحدائــق الناضــرة، ص345؛ مجلســی،  محمدباقــر، بحــار االن

محمــد باقــر، همــان، 264/86.
3. عاملی، جعفرمرتضی، همان، 197/33.
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ــه معنــای عــدول  گوینــد.1 در برخــی از فرهنگ هــا، میــل ب ــارت  ی صــورت می  گیــرد _ را ز

یــارت، از دیگــران روی گــردان می شــود.2 حــال بــا توجــه بــه  اســت و زائــر در هنــگام ز

یــارت تحقــق  یــارت شــونده درون قبــر نباشــد معنــای ز کــه ز یــارت، هنگامــی  معنــای ز

ــارت  ی ــا ز ــدارد، ت ــود ن ــر وج ــی در قب ــرا بدن ــردد، زی ــق نمی گ ــدف از آن محق ــد و ه نمی یاب

محقــق شــود.

ــا نبــودن  ــارت اهل بیــت؟مهع؟ ب ی کــه ز ــه نظــر می رســد  در پاســخ از ایــن اشــکال چنیــن ب

یــارت _ توجــه  یــارت آنهــا، مفهــوم ز بدن هــای شریفشــان در قبــر، منافــات نــدارد؛ زیــرا در ز

ــارت  ی ــر آن کــه هــدف، تنهــا ز ــزون ب کــرام _ حاصــل می شــود؛ اف ــه قصــد بزرگداشــت و ا ب

یــارت امــام دالیــل دیگــری نیــز دارد؛ شــیخ  بدن هــای اهل بیــت؟مهع؟ نیســت، بلکــه ز

مفیــد، یکــی از دالیــل حضــور بنــدگان نــزد قبرهــای ائمــه؟مهع؟ را بــه جهــت بزرگداشــت 

آنــان بیــان می کنــد، گرچــه اجســام شــریف آن بزرگــواران در قبر نباشــد؛3 مرحــوم کراجکی 

یــارت مشــاهد اهل بیــت؟مهع؟ را بــه دلیــل  و عامــه مجلســی در پاســخ از ایــن اشــکال، ز

یــارت بدن هــای شــریف آن بزرگــواران؛4 هم چنیــن  شــرافت آن مکان هــا می داننــد نــه ز

ــارت  ی ــه ز ــان ب ــه امام گرن ــد و  ــد می دان ــض تعّب ــان را مح ــور ایش ــارت قب ی ــی اول ز مجلس
زائــران، احتیــاج ندارنــد.5

در جمـع  بنـدی مجمـوع روایـات، آن چـه بـه ذهـن می رسـد ایـن اسـت کـه، محتوای سـه 

روایـت بـه روشـنی، زندگانـی برزخـی اهل بیـت؟مهع؟ را در بـدن دنیایـی ثابـت می کننـد و 

یـارت ندارنـد. افـزون بـر آن که سـه شـاهد  هیچ گونـه تعارضـی بـا آیـات، روایـات و مفهـوم ز

1. فیومـی، احمـد بـن محمـد، المصبـاح المنیـر، 260/2؛ طریحـی، فخرالدیـن، مجمـع البحریـن، 
.320-319/3

2. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، 36/3.
3. مفید، محمد بن محمد، المسائل العکبریة، ص 79.

 299/18 همـان،  باقـر،  محمـد  مجلسـی،  140/2؛  الفوائـد،  کنـز  علـی،  بـن  محمـد  کراجکـی،   .4 
و 304/26.

5. مجلسی، محمدتقی، لوامع صاحبقرانی، 525/8.
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دیگر، روایات رفع به آسـمان را تأیید می کنند: نخسـت، احادیثی اسـت که جسـم های 

چنیـن  روایـات  ایـن  ظاهـر  از  می کنـد؛1  معرفـی  مـا  روح  حـد  در  را،  ائمـه؟مهع؟  شـریف 

اسـتفاده می شـود کـه همان گونـه کـه روح مـا دوران بـرزخ را سـپری می کنـد، زندگانی اهل 

گیـرد و ایـن احتمـال  بیـت؟مهع؟ در بـرزخ نیـز، می توانـد در بدن هـای شریفشـان صـورت 

هیچ گونـه ُبعـدی نـدارد. دوم، احادیثـی که بر مشـاهدۀ انبیاء و اوصیـاء، 2 پس از رحلت 

کـرم؟لص؟ ذکـر شـده  کـه در بـاب معـراج پیامبـر ا از دنیـا داللـت دارد.3 سـوم، روایاتـی 

کـرم؟لص؟ آنـان را  اسـت کـه انبیـاء و مرسـلین در صف هائـی قـرار گرفتـه بودنـد و پیامبـر ا
کـرد.5 مشـاهده4 و بـر آنـان سـام 

در نتیجـه، بـا وجـود سـه روایـت و سـه شـاهد بـر زندگانـی اهل بیـت؟مهع؟ در بـدن اصلی و 

عنصـری، ایـن احتمـال بـر احتمال هـای دیگر ترجیح دارد و حیـات برزخی ائمه؟مهع؟ به 

صـورت خـاص و ویـژه، در بدن هـای دنیایـی صورت می گیرد و ایـن، داللت بر مقامات 

بسـیار باالی آن بزرگواران دارد.

1. صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، 20/1، بـاب فـي خلـق أبـدان األئمـة؟مهع؟ و فـي خلـق 
أرواحهـم و شـیعتهم ، ح1؛ کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 389/1، بـاب خلـق ابـدان االئمـة و 

ارواحهـم و قلوبهـم، ح1؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، علـل الشـرایع، 117/1.
که اهل بیت؟مهع؟ پس از شهادت در بدن اصلی و دنیایی مشاهده شوند. 2. البته در صورتی 

3. صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، 274/1، بـاب ان االئمـة یـزورون الموتـی و ان الموتـی یزورهـم؛ 
مجلسـی، محمدباقـر، بحـار االنـوار، 302/27-307، بـاب أنهـم یظهـرون بعـد موتهـم...؛ عامـه 
مجلسـی در مسـألۀ کیفیـت ظهـور و مشـاهدۀ آن بزرگـواران، حضـور ایشـان در اجسـام اصلیشـان را 

بعیـد نشـمرده اسـت.
که انبیاء و مرسـلین در بدن های عنصری باشـند،  4. این روایات نیز در صورتی قرینه و شـاهد اسـت 
کـه برخـی از محدثـان، از جملـه مرحـوم بحرانـی، چنیـن دیدگاهـی دارنـد. بحرانـی،  گونـه  همـان 

هاشـم بـن سـلیمان، الـدرر النجفیـة، 165/3.
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 486/3، بـاب النـوادر، ح1؛ مجلسـی، محمدتقـی، روضـة   .5

.217/2 المتقیـن، 
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نتیجهگیری
کـه بـا اسـتناد بـه آیـات و روایـات، حیـات برزخـی  رهـاورد نگاشـتۀ حاضـر ایـن اسـت 

اهل بیـت؟مهع؟ ثابـت اسـت و اجسـام شریف شـان پـس از شـهادت بـه آسـمان صعـود 

می کنـد و آنهـا در همـان بـدن دنیایـی، زندگانـِی در بـرزخ را سـپری می کننـد. افـزون بـر 

اسـتناد بـر روایـات _ کـه برخـی از آنهـا صحیح السـند هسـتند _ شـواهدی دیگـر نیـز، بـر 

درسـتی ایـن دیـدگاه داللـت می کنـد و هیچ گونـه ناسـازگاری بـا آیـات، روایـات و مفهـوم 

یـارت نـدارد. ز

بـا بررسـی محتـوا و دیدگاه هـای مطرح در احادیِث کیفیـت حیات برزخی، مجموعی از 

گردید و مسـیری نوین  که با مقامات اهل بیت؟مهع؟ مرتبط اسـت داللت یابی  احادیث 

کـه در پژوهش هـای دیگـر، ارتبـاط  گشـوده شـد  در پیشـگاه پژوهشـگران عرصـۀ امامـت 

گسـترده تر بررسـی شـود. الزم بـه ذکـر اسـت  ایـن روایـات بـا مقامـات امامـان بـه صـورت 

یـات دینـی، نیـاز بـه پژوهشـی  ابعـاد بیشـتر ایـن روایـات و سـازگاری آن بـا عقـل و ضرور

کـه در گام هـای دیگـر بـه گونـۀ گسـترده تر بایـد بررسـی شـود. مسـتقل دارد 
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 حياة أهل البيت؟مهع؟ البرزخية 
في الجسم العنصري أو البدن البرزخي؟

علی نصیری1 / محمدکاظم اسماعیلی2

الخالصة:

تطـرح نظريتـان مختلفتـان فـي حيـاة أهـل البيـت ؟مهع؟ البرزخيـة؛ فطائفة من العلمـاء فرضوه 
مـن  وكل  الدنيـوي.  الجسـم  فـي  فرضـوه  أخـرى  وطائفـة  )المثالـي(،  البرزخـي  البـدن  فـي 
النظريتيـن تسـتند إلـى األحاديـث التـي يجـدي وينفع الفهـم الصحيح من محتواها فـي إدراك 
مقامـات وخصائـص أهـل البيـت؟مهع؟. تثبـت المقالـة مـن وجهـة نظـر وصفيـة _ تحليليـة أن 
حيـاة أهـل البيـت؟مهع؟ فـي البـرزخ في أجسـامهم الدنيوية. والدليل العمـدة لهذا الرأي جملة 
من الروايات التي تؤكد أن جسم كل وصي ونبي لم يبق في األرض أكثر من ثالث أو أربعة 
 إلـى الشـواهد المسـتقاة مـن الروايـات نحـو أن أجسـام 

ً
أيـام، ثـم ترفـع إلـى السـماء، مضافـا

أهـل البيـت؟مهع؟ فـي مرتبـة الروح، مشـاهدة األنبياء واألوصيـاء بعد الرحيل، ومالقات النبي 
األكـرم؟ص؟ مـع األنبيـاء فـي المعـراج، وهـي مّمـا تقـوي هـذه النظريـة.

ــة، مقامــات  ــاة البرزخي ــدن البرزخــي، الحي ــي، الب ــدن المثال ــرزخ، الب المفــردات الرئيســية: الب
أهــل البيــت؟مهع؟.

1. استاذ تمام في جامعة العلم والصنعة.
2. طالب بحث الخارج في الحوزة العلمية بقم المقدسة وخريج مركز إمامة أهل البيت؟مهع؟ التخصصي. 
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Ahl al-Bayt’s Barzakh Life in Elemental 
Body or Barzakhi Form

By: Ali Nasīri1, Muhammad Kazim Ismā’īli2

Abstract

There are two contradictory views on Ahl al-Bayt (A.S.)’s lives in al-
Barzakh; some of the scholars believe they go through this life in a 
Barzakhi body (ideal body), and the other ones believe in a worldly 
body. Each of these views is based on some traditions whose correct 
interpretation would lead us to have a better understanding of Ahl 
al-Bayt (A.S.)’s ranks and characteristics.  Adopting a descriptive-
analytical approach, this paper is going to prove that Ahl al-Bayt 
(A.S.) have their worldly bodies in Barzakh. This view is mainly 
supported by the narrations which emphasize that no prophets or 
their successors’ bodies will not be on the earth more than three 
or forty days unless God takes them to the heaven. In addition, 
some more evidence was found in hadiths such as Ahl al-Bayt’s 
physical bodies are remaining as good as their soul, seeing the 
prophets and Imams after their death, and prophet Muhammad’s 
visiting other prophets in Mi’rāj; all reinforce this view.

Keywords: Barzakh, ideal body, Barzakhi form, life in Barzakh, 
Ahl al-Bayt’s ranks.
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