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چکیده 
برزخ و آخرت ،هم قرارگاه انسانهایی است که مسیر قرب الهـی و کمـال را پیمـوده ،بـه
گنهکاری و زشتکاری را در پیشگرفته و دچار کیفر الهی میشوند.
این پژوهش عهدهدار گونهشناسی تطبیقـی عـذابهـای روحـانی و جسـمانی در بـرزخ و
آخرت ،آنهم از دیدگاه روایات و تفاسیر است .از برجستهترین نتایج پـژوهش حاضـر ایـن
است که سطح عذاب در عالم برزخ نسبت به آخرت از شدت کـمتـری برخـوردار اسـت و
مشموالن عذاب الهی دریک دستهبندی منظم قرار میگیرند.
این مقاله به روش توصیف و تحلیل محتـوای آیـات قـرآن کـریم و روایـات اهلبیـت
نگاشته شده است.
کلیدواژگان :عذاب ،برزخ ،آخرت ،روایات تفسیری.

گویهشواسیتطبیقیعیاببریخیواخرویاییگاهروایا تفسیری


سعادت نایل میگردند؛ و هم قرارگـاه آنـانی اسـت کـه از بـن دگـی خـدا روی برتافتـه ،راه

مقدمه 

خداوند حکیم ،آدمی را برای بن دگی خویش آفریده و به او تـوان انتخـاب و اختیـار بخشـیده
است .کسانی که از روی اختیار راه بن دگی در پیش گیرند ،به کمال و قرب الهی میرسند و وعده
 .1دانشجوی کارشناسیارشد تفسیر اثری دانشگاه قرآن و حدیثzakhmesineh135@gmail.com ،

 .2استادیار دانشگاه فرهنگیان ـ پردیس آیتالله طالقانی .
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و نعمتهای الهی برای ایشان محقق میشود؛ اما کسانی که از بن دگی خـدا روی برتـابن د و راه
زشتکاران و گناه و نافرمانی در پیش گیرند از تقرب خدا بازمیمانند و دچار خشـم و کیفـر الهـی
شده و در عالم برزخ و در آخرت گرفتار پیامدهای عقاید ،رفتارها و اعمال خویش خواهند بود.
دوزخ شدیدترین کانون عذابهای روحانی و جسـمانی اسـت (بقذره930/؛ابذراهیم )47/ایـن
محل را کفار ،مشرکین ،بدکاران ،ستمگران و مجرمانی که از گناه خویش توبه نکردهاند و درصدد
جبران برنیامدهاند ،برای خویش آماده کردهانـد( .ایعذام921/؛اعذراف13/؛توبذه1،72/؛یذویس7/
یس34/؛فصغت90/؛جاثیه )95/از مهمترین مسائل این پژوهش ،شـناخت دقیـق چنـین محـل
خطرناک و کمینگاه عظیم است که اگر همراه با بـاور و یقـین باشـد ،انسـان را بـه تفکـر ،تأمـل،
بازبینی اعمال ،صالح سازی رفتار ،دوری گزینی از گناهان و توبه وامیدارد ،پـژوهش حاضـر در
پی رسیدن بـه پاسـخ سـؤاالت مهمـی ،همچـون _1 :معیـار سـنجی تفـاوتهـا و شـباهتهـا در
عذابهای برزخ و آخرت چیست؟  _2گونههای عذاب در برزخ و آخرت چیست؟  _3تمایز چرایی
و چگـونگی عــذابهــای بــرزخ و آخــرت چیســت؟ دربــاره مســئله عــذاب ،پژوهشهــایی فراوانـی
انجامیافته و آیات زیادی وجود دارد؛ کتابهای روایـی ،کالمـی ،تفسـیری و حتـی پایاننامـهها و
مقالههای بیشـماری آکنـده از ایـن مباحـث اسـت .پـژوهشهـای انجامگرفتـه _چـه بهصـورت
مستقل ،چه بهصورت ضمن موضوعی_ هرکدام ،موضـوعات را جداگانـه بررسـی نمـودهانـد و بـه
تطبیق و گونهشناسی عذابهای دوزخی در دوعالم نپرداختهاند.
با جستجویی انجامیافته ،موردی در این باب (موضوع مقاله پیش رو) پیدا نشد .پژوهشهایی
که شباهتی نزدیک به عنوان این پژوهش داشته ـ و بهصورت تطبیقی انجام نشدهاند و به کیفیت
عذاب بسنده نمودهاند ،آنهم نه در سطح وسیع روایات تفسیری ـ به شرح ذیل هستند:
1ـ شبر ،عبدالله (تسغی الفذوادفذیبیذانالمذو والمعذاد) ،ج ،1بیـروت ،مؤسسـة األعلمـی
للمطبوعات1۴1۵ ،ق ،صص ،119 _ 11۴بخش فی أن أرواح المومنین و الکفار تـأوی إلـی نـار
الدنیا و وادی برهوت .درباره عذاب برزخ آل فرعون سخن به میان میآورد و از تفاسیر روایی نقـل
میکند که منظور از عذاب آل فرعون در صبح و شام ،اشاره به عالم برزخ دارد و در روایتی اشـاره
َ
ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
5
اوعـدتنا﴾ (الکذافی،ج،6ص،254ح)9
به خواسته آنها که همان﴿ َربناالت ِقملناالساعة ِلتن ِجزلنام
دارد .در روایاتی که ایشان بیان نمودهاند تطبیقی که بیانکننـده نـوع کیفیـت عـذاب باشـد وجـود
ندارد.
 .1الص في ،ج ،۴ص.3۴۴

جا،بیتا،ص67ذ.)61

2ـ سبحانی تبریزی ،جعفر( ،الحیاةالبریخی ،ج 9
،بی

در بخش مربوگ به عذاب در «آیة الخامسة» به وضعیت آل فرعون در برزخ اشاره دارد و بیان
از عرضه داشتن آتش به آل فرعون مربوگ به عالم قبل از قیامت است و در «آیة السادسة» به آیۀ
اصلی برزخ و نحوه ورود کفار به عالم برزخ به استناد قرآن میپـردازد و در بخـشهـای بعـدی بـه
ارتباگ دنیا و برزخ میپردازد.
ایشان در بخشهای بیانشده به عذابهای برزخی و وضـعیت عـذاب شـدهها مـیپردازنـد و
تطبیقی از حیث مشمولیتهای عذاب ،شدت و ضعف عذاب انجام ندادهاند .باید خاطرنشان کرد
که بعضی از عناوین کارشده ممکن است در کتابهای مختلف کارشده باشد اما محقق موردی را
یافت نکرده است.
چراییعذاب 

مجموعهای از عوامل که در اعتقادات فردی شخص اثرگذار خواهد بود و او را از مسیر الهـی
منحرف و به عذاب الهی دچـار خواهـد کـرد؛ و عبارتانـد از_1 :آخـرتفروشـی (بقـره2 )8۶/ــ
دشمنی با خداوند و مخالفت با وی (یساء 3 )95/ـ ادعـای نبـوت (ایعذام ۴ )16/ـ تکـذیب آیـات
الهی (اعراف۵ )63/ـ دشمنی با پیامبر (توبه.)36/

تفسیری

عواملفردی 

گویهشواسذیتطبیقذیعذیاببریخذیواخذرویاییگذاهروایذا 

باید پذیرفت حقیقت زندگی انسان ،پس از مرگ شروع میشود و با برپایی قیامت کبری زندگی
ابدی او آغاز می گردد؛ لذا تمامی انبیای الهی در رأس تعالیم خویش ،توصیه به حیـات اخـروی را
مدنظر قرار داده و از انسانها خواستهاند تا تمام هموغـم خـود را صـرف سـاختن زنـدگی بهتـر در
سرای دیگر کنند .در همین راستا قرآن کریم در آیات متعدد از علل و عوامل عذاب آدمـی سـخن
به میان آورده تا با پرهیز از آنچه موجبات شقاوت اخروی را فراهم میآورد ،سعادت جاوید را بـرای
ما رقم بزند .با رجوع به آیات قرآن کریم در مییابیم که برخی از مهمترین علل ابـتالی آدمـی بـه
عذاب _و به عبارت دیگر جهنمیشدن او_ بـه اختصـار ،بـه شـرح زیـر مـیباشـند :در ذیـل ایـن
تقسیمبن دی نمونههایی از اسباب عذاب را همراه بـا نـوع آنهـا خـواهیم آورد تـا اثبـات کنـیم کـه
عذابها به نوع عمل شخص در دنیا بسـتگی دارنـد .عوامـل عـذاب بسـیار بـوده و شـرح آن نیـز
بایسته؛ ولی بـرای پرهیـز از زیـاده نویسـی و خـروج از موضـوع ،تنهـا بـه فهرسـتی از آنهـا بسـنده
میکنیم.
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عواملاجتماعی

مجموعهای از عوامل که اثر مستقیم و یا غیرمستقیم در زندگی اجتماعی افراد دارد که نتـایج
ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت؛ و از جملـه آنهـا _1 :آواره سـازی مـردم از خانـه و کاشـانه
(بقره/همان) 2ـ تفرقه و اختالفافکنی (آلعمران3)974/ـ گمراه کردن دیگران (ایعام۴ )927/ـ
اذیت و آزار پیامبر (یور.)39/
اینها در حقیقت بیانگر ترک اطاعت از خدا و اسالم (توبه )05/اعراض از خداوند (فتح)90/
و انکار معاد (ایعام 21ذ )67است که جلوههای مختلفی مییابد .برشمردن همهی این مصـادیق
خارج از حوصله این مقاله است.
چگونگیعذاب 
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تا زمانی که بن ده ،غافل از گناهان خود باشد و به عیوب نفس خود بـیتوجـه باشـد و در پـی
اصالح خویش نباشد اینچنـین کسـی ،هرگـز رسـتگار نیسـت و از عـذاب الهـی خالصـی نـدارد.
همانسان که معاد ،روحانی و جسمانی است( .بحاراألیوار،ج،4ص)96؛ (شرحمصباحالشذریعه،
ص )44کیفر و پاداش او نیز روحانی و جسمانی است .عـذاب دوزخیـان را بـه اسـتناد آیـات قـرآن
میتوان به دو گونه تقسیم نمود1 :ـ عذاب روحانی 2ـ عذاب جسمانی.
عذابروحانی 

آن دسته از عذابهایی کـه وجـه غالـب در اثرگـذاریاش ،روح و جـان آدمـی اسـت؛ هرچنـد
تأثیراتی هم بر جسم داشته باشد برخـی از ایـن کیفرهـا عبارتانـد از _1 :ورود بـه عـذاب برزخـی
(فرقان2 )22/ـ توبیخ و سرزنش فرشتگان (اعراف)60/؛ (یمذر09/ذ3 )02ــ پذیرفتـه نشـدن توبـه
(یسذذذاء۴ )97/ــــ نالـــههـــا و فریادهـــای طـــوالنی (هذذذود974ذذذ۵ )970ــــ احســـاس حســـرت
(منموون977/ذ)11؛ (بقره _۶ )930/ترساندن و تهدید دائمی (غافر7 )53/ـ نالـههـای دردنـاک
دوزخیان (ایبیاء8 )977/ـ عدم خروج از آتش 9ـ درخواست بینتیجه از مالئکه (یخرف05ذ.)00
عذابجسمانی 

11۴

آن دسته از عذابهـایی کـه وجـه غالـب در اثرگـذاریاش ،جسـم و تـن آدمـی اسـت هرچنـد
تأثیراتی بر روح و جان آدمی داشته باشد برخی از این کیفرها از این قرار است _1 :برخورد خشـن

مالئکه الهی (ایفال _2 )47/تنگی و عذاب قبـر (طه _3 )925/پـذیرائی بـا آب جوشـان (واقعذه/

۴ )16ـ کوری در محشر (طه/همان) ۵ـ غل و زنجیر (حاقه 67/ذ۶ )64ـ برخورد خشـن مالئکـه
عذاب (حج91/ذ7 )29ـ بادهای کشنده (مرسال 27/ذ _8 )69ورود در آتش (اعغی96/ذ)95
9ـ پذیرایی با شراب و طعام ناگوار (غاشیه4/ذ11 )0ـ خلود در آتش (مائده)60/

کاربردهایقرآنی 
میتوان گفت آیات الهی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بیانگر نوع برخورد با مجرم در دو عالم
میباشند در این آیات واژگانی هستند که بهطور صریح بیانگر برزخی یا اخروی بودن آیه را دارنـد و
بعضی از آنها باید از بطن روایات استخراج گردد که ائمه اطهار به بیان آنها پرداختهاند .در این
بخش از پژوهش آیات عذاب را در یک دستهبندی منظم و دور از هرگونه استطراد بیان نمودیم و
با تجمیع آیات و کاربردهای قرآنی آن ،عناوین جدیدی را مطرح نمودیم تا در بخش آتی بـه بیـان
آنها بپردازیم.
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َ
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فرشتگانو
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ردیف عنوان عذاب کاربرد قرآنی برای عذاب برزخی

یو َم َیرون ال َمال ِئکة (الفرقان)22/

کاربرد قرآنی برای عذاب آخرتی

َ
َ
ل ُهم فیها َزفیر َو ُهم فیها ال یس َم ُعون
(االیبیا)977/؛

ََ ً

ً
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11۵
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مال ِئکة ِغالظ َ ِشداد(تحریم )3/لهم ِثیاب ِمن ٍ
َ
یص ُّب من فوق ُر ُؤسه ُم ال َح ُ
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ِ
ِ ِ ِ
ُ
ُ
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َ
َو َل ُهم َم ُ
دید(حج)27/
ِ
قامع ِمن ح ٍ
َ

ً

یو َم الق َ
یام ِة أعمی (طه)925/
ِ

َمعیشة ضنکا (طه)925/

نیمسالنامه علمی ترویجی ـ شمارۀ هجدهم ـ پاییز و زمستان 3131

ُّ
َ َ ُ َ
حیم(الواقعهَ ،)15/زق ٍوم
و تص ِلیة ج ٍ
پذیراییناگوار
 7بههمراههوای
نامطبوع

8

آتشقهرالهی
وخلود

َ

َ
َُُ
میم (واقعه)16/
فنزل ِمن ح ٍ

َ ََ

(واقعه)42/

َ

َ
ف ُ
میم (واقعه)45/
شاربون عل ِیه ِمن الح ِ
ِ

ال یس ِم ُن َو ال یغنی ِمن ُجوع(غاشیه)0/
َ ُ َ َ
میم (واقعه)52/
فی سم ٍوم و ح ٍ
ٍّ
َو ِظل ِمن یح ُم ٍوم (واقعه)56/
َّ
َ
لیل َو ال یغنی ِم َن الل َه ِب (مرسال )69/
ال ظ ٍ
َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ َ
َ َ َ َّ
الس َاعة أد ِخلوا آل ِفر َعون أشد ال َعذاب
یوم تقوم
(غافر)53/

ُ َ َ ُُ
یع َرضون َعلیها غد ًّوا َو َع ِشیا

َ
ُ ُ َ ُ ُّ
َ ُ
ناق ِهم (غافر ،)09/خذ ُوه فغل ُوه
ع
أ
ِإ ِذ األغالل فی ِ

(غافر)53/

(الحاقه)67/

َ
َو ما ُهم بخار َ
جین ِمنها َو ل ُهم َعذاب ُمقیم
ِ ِ
(مائده)60/

َ

11۶

َ

خال َ
دین فیها َو ال ُهم ینظ ُرون (بقره)932/
ِ

تطبی آیاتوروایاتعذابهایبرزخیواخروی 

با توجه به آیات الهی و روایات معصومین میتـوان بـه ایـن مهـم رسـید کـه حقیقـت نـوع
عذابهای مجرمین چگونه خواهد بود از ابتدای ورود تا جاودانگی در آتش قهر الهی چه مسیری
طی میشود و مشمولین عذاب چه رفتارهایی داشتهاند که با آنان اینگونه برخورد میشود.
در این فصل ضمن بیان مقایسهای به دستهبندی افـراد از حیـث عـذاب بـا توجـه بـه آیـات و
روایات نائل خواهیم آمد.
برخوردخشنفرشتگان( :الفرقان22/؛االعراف60/؛الزمر)09/



طبق نص صریح قرآن کـریم ،عـذاب آخـرت شـدیدتر و دائمـیتـر اسـت (طذه )920/در ایـن
مقایسه میتوان به نوع عذاب ـ از حیث شباهتها و تفاوتها ـ پرداخت که نوع ورود به عالم بعد از
دنیا (برزخ) و از عالم برزخ به عالم آخرت چگونه است و چـه افـرادی شـامل ایـن نـوع برخوردهـا
خواهند شد و چگونه برای عذاب الهی آماده میشوند؟
تفسیری

گویهشواسذیتطبیقذیعذیاببریخذیواخذرویاییگذاهروایذا 

بررسی 

ً
آنچه از مقایسه آیات فهمیده میشود که قطعا مجرمین مالئکه را خواهند دید و گفتگـویی بـا
ََ
َ َ َ َُ
َ
هم دارند ﴿یو َم ی َرون ال َمال ِئکة﴾(فرقان /همان) ﴿قال ل ُهم خ َزنتها﴾(یمر/همان) و برای آنها امان و
ُْ
ْ ْ
بشارت بهشت نخواهند آورد ال بْشى ْیو َمئِ ٍذ ل ِل ُمج ِرم َ (فرقان /همان) بلکـه عـدم بشـارت
ََ
ْ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ
َع الْاكف َ
ِرین (یمر/همان) و در هر
ذاب
رحمت ،شروع عذاب خواهد بود ل ِ
كن حقت َكِمة الع ِ
َ
َ
ُ
کـافر ین﴾ (یمذر/
دو ،افراد پیرامون این نوع برخورد را بیان داشته ﴿ ِللمج ِرمین﴾(فرقان /همان) ﴿ال ِ
َ َ
همان) و نه همـه کـافران بلکـه در آیـه بعـد مخـتص ﴿ال ُمتک ِّبـرین﴾ (یمذر )02/اسـت قـرآن کـالم
فرشتگان را در دوعالم بازگو مینماید که کجایند معبودهایی که غیر از خدا مـیخواندیـد (چـرا بـه
یاری شما نمیآیند؟! (اعذراف/همذان) آیـا رسـوالنی از میـان شـما بـه سـویتان نیامدنـد کـه آیـات
پروردگارتان را برای شما بخوانند و از مالقات این روز شما را بر حذر دارند (یمر/همان) و نکته مهم
اینجاست که در هر دو عالم مشمولین اذعان بر باطل بودن مسیری که رفتهاند دارند ،آنها (همه)
گم شدند و از ما دور گشتند! (اعراف/همان) و آیات الهی را بـر مـا خواندنـد و مـا مخالفـت کـردیم
(یمر/همان) و در بررسی روایات این چنین است که زمـانی کـه خداونـد در هنگـام مـرگ ،کـافر را
قبض روح میکند ،به ملکالموت امر مینماید که نسبت به کافر برخورد تند و خشمناکی داشـته
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باشند و در هنگام ورود به جهنم اخروی نیز همین نوع برخورد صورت میگیرد کـه نـوع گفتگـو از
سنخ تـوبیخی اسـت (االختصذاص،ص 5)641در روایـات محـل اسـتقرار ارواح کفـار را در برهـوت
(جهنم برزخی) ،آتش قهر الهی تا روز قیامت معرفی مینماید (الکافی،ج،6ص )250همین اتفـاق
نیز در عالم آخرت خواهد افتاد اما با این تفاوت که به فرموده امام معصوم دخول آنان در آتش
همیشگی و ابدی است (یورالثقغیو،ج،5ص.)475
مشمولینعذاب 

کافرین (بحاراألیوار،ج،97ص.)690
جمعبندی 

باید گفت که )1 :مشاهده ،گفتگو و توبیخ در دو عالم صـورت مـیگیـرد )2 .عـدم بشـارت در
برزخ همسنخ با وعده عذاب در آخرت هست و نکته مهم اینکه همه کفار به سبب تعظیم نکـردن
در مقابل ذات احدیت در زمره مجرمین قلمداد میشوند و گنهکار خواهند بود.
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بستندرهایرحمتوعدمپذیرشدرخواست(منموذون977-11/؛یسذاء97/؛بقذره905/؛

منموون974/ذ )977

نپذیرفتن درخواست برای کسانی که تا آخرین لحظه توبه نمـیکننـد و روی بهسـوی خداونـد
مهربان نمیکنند و انتظار بازگشت برای جبران گذشته خود دارند؛ و این در حالی است که عـذاب
دردناک برایشان آماده است ،خداوند به ایشان نظر نمیکند و درهای رحمت واسعه الهـی بـرایش
مسدود است.
بررسی 

آنچه از مقایسهایات در خصوصبستن دربهای رحمت و نپذیرفتن درخواست مطرح هسـت
این است که1 :ـ پس از کنار رفـتن پردههـای غیـب و مشـاهده عـذاب هـیچ درخواسـتی پذیرفتـه
َّ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ َّ
َ َ َ َ َ َ ُ َْ ْ ُ
َ َ
َ َّ
َر أحرده ُم المروت (یسذاء)97/
ریئات حری إِذا ح
ین یعملون الس
ت اتلوبة ل ِّل
نیست َو لیس ِ
ِ
ْ
َ َ ِّ ْ ُ
َ ْ ْ
َ َ َ َ ُ ُ َْْ ُ
َ َّ
ون (همان) َربن ا أخ ِرجنا مِنها
جع ِ
حی إ ِذا جاء أحدهم الموت (منموون )11/قال رب ار ِ
َ ْ ُ ْ َ َّ
ُ َ
ون (منموون2 )970/ـ در عـالم بـرزخ فقـط عـدم پـذیرش و وعیـد عـذاب را
فإِن عدنا فإِنا ظال ِم
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 .1الص فی ،ج ،۴ص.331

ُ

َ ْ َْ

َُ

َ

ًَ

ً

مطرح میکند أوئل َِك أعتدنا له ْم عذابا أیلما (یساء/همان) اما در عالم آخرت عالوه بـر بیـان
َ ِّ
َ ِّ ُ ُ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
َ
یه ْم
نپذیرفتن درخواست نوع عذاب را بیـان میکنـد و ال یكلمهرم اَّلل یروم ال ِقیامر ِة و ال یرزك ِ
ْ َ ُ
َ ُ َ ِّ ُ
ون (بقره3 )905/ـ در عالم برزخ درخواست مجرم بازگشت به دنیا برای
اخسؤا فیها و ال تكلم ِ
َ ْ
ً
َ َ ِّ َ ْ َ ُ
صاْلا فیما ت َرك ُت (منموون )977/اما خواسته مجـرم در
ِ
انجام اعمال صالح است لعِّل أعمل
ْ
َ ْ ْ
عالم آخرت برای رهایی از عذاب است ﴿ َربن ا أخ ِرجنا مِنها (همان۴ )970/ــ پاسـخ نپـذیرفتن
ُ
َ َّ
َ
ُ
خواسته مجرم در برزخ با لَك آنها َك ِ َمة ه َو قائ ِلها (همان )977/اما در عالم آخرت بـه او گفتـه
ْ ُ
میشود ،اخ َسؤا (همان )977/و این نشان از شدت عذاب در عالم آخرت است.

1ــ کســانی کــه محبــت محمــد و آل محمــد را ندارنــد (تفسیییرلمنسییربلبییهلام ی ملحس ی ل
 /ص2 )۵8۶ــــ کـــافرین (التبیذذذان،ج،6ص3)957ــــ زناکـــاران (الکذذذافی،ج،4
سیییکر
ص460ذ .)456

تفسیری

مشمولینعذاب 

گویهشواسذیتطبیقذیعذیاببریخذیواخذرویاییگذاهروایذا 

در روایات وارد شده در بیان نپذیرفتن توبـه در عـالم بـرزخ را همـان مشـاهده عـالم آخـرت
(برداشته شدن پردههای غیب) بیان میکند (عیاشی،ج،9ص 5)227هنگامی کـه مـرگ کـافر
میرسد هفتاد هزار زبانه آتش از قبرش شعلهور میشـود و او مـیگویـد اگـر دوبـاره بـازگردم از
نیکوکاران باشم و شاید در آنچه ترك کردم (و کوتاهی نمودم) عمل صالحی انجام دهم و پاسخ
او از زبانههای آتش داده میشود چنـین نیسـت! زیـرا کـه آن حرفـی اسـت کـه وی مـیگویـد
(نییررالققةی  ،ج ،3ص )۵۵2و در بیــان ایــنکــه در عــذاب آخــرت نیــز جــواب مجــرم در مــورد
درخواستش این چنین است که اهل جهنم زمانی که از نگهبان جهنم نا امید گشتند بهسـوی
مالک دوزخ میروند تا آنها را از این خواری نجات دهد آنها فریاد میزنند و مالئکه میگوینـد:
شما در اینجا ماندنی هستید (البرهان،ج،5ص )776و ایـن همـان نـوع تفـاوت در برخوردهـای
برزخی و اخروی است.

جمعبندی 


با تکیه بر آیات و روایات آنچه حمل میشود این است کـه 1ــ پـس از مـرگ و مشـاهده عـالم
آخرت بازگشتی وجود ندارد2 .ـ نوع لحن و بیان خداوند در هنگام مـرگ بـا واقـع شـدن در عـذاب
 .1البره ن ،ج ،2ص.۴۵
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َ َ ُ َ ُ
َ َّ
ْ َ ُ
َ ُ َ ِّ ُ
رون
آخرت فرق دارد لَك آنها َكِمة هرو قائ ِلهرا (منموذون )977/اخسرؤا فیهرا و ال تكلم ِ

(منموون/همان) 3ـ با الترین عذاب برای مجرمین در برزخ که وعده آن به آخرت موکول شـده َو
َ ِّ
َ ِّ ُ ُ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
یه ْم (بقذره )905/و آیـا عـذاب دردنـاکتری از ایـنکـه
ال یكلمهم اَّلل یوم ال ِقیامر ِة و ال یرزك ِ

خداوند با او سخن نمیگوید و اینکه ایشان بـه او مـیگویـد" :دور شـو در دوزخ ،و بـا مـن سـخن
مگوی" وجود دارد؟ هیهات اگر چیزی دیگر باشد.
نالههایبیپایان (هود974/ذ970؛ایبیاء977/؛فرقان92/ذ)95


نالههای دردناک سر میدهند و کسی صدای آن را نمیشنود ،به سبب اینکه در دنیا صـدای
کلمه حق را نمیشـنیدند (المیی ان ،ج ،1۴ص )328چنانکـه اگـر در آخـرت نمـیبیننـد ،سـزای
اعراضشان از دیدن و نظر افکندن به آیات خدا است ،آنها را در تابوتهای آتشین میگذارنـد آن
ً
چنانکه صدای هیچکس را مطلقا نمیشنوند گویی تنها آنها در عذاباند (التبیذان،ج،0ص )279و
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این خود مایه مجازات بیشتری است چراکه اگر انسان ،گروهی را هم زندان خود ببیند مایه تسلی
خاطر او است.
بررسی 

1ـ در دو عالم فریاد و ناله از اعمال خود خواهند داشـت َزفری َو َشهیق (هود/همان) ل َ ُه ْ
رم
َّ َ َ ُ َ
َ
َ
رىف
فیها زفری (ایبیا/همان) 2ـ علت نالههای برزخیان شقاوت آنـان اسـت فامرا اَّلیرن شرقوا ف ِ
َّ
ار (هود/همان) که همه آن افرادی هستند که به دوزخ میرونـد چـه آنهـا کـه اهـل ایمـان و
انل ِ

طاعت بوده و گناهانی از آنها سرزده که برای مدت معینی مستوجب دخـول در آتـش گشـتهانـد و
سپس از دوزخ خارج شده و به بهشت میروند و آنها که اهل ایمان نبوده و برای همیشه جاویدان

و مخلد در دوزخاند (التبیان،ج،3ص 5)37اما در عالم آخرت از نوع عذاب خود و مکانی که در آن
َ ُُ

ً

َ َْ ُ
عذاب میشوند ناله میکنند نه تنها دوزخیان فریاد میزننـد
َ
ََ ً
َ ُ
َ
ََ ْ ُ ْ ْ َ
عیرد سر ِمعوا را تغیظرا َو
راكن ب ٍ
بلکه صدای خشم آلود دوزخ به گوش میرسد إِذا رأتهم مِن م ٍ
ً
َزفریا (فرقان/همان) که مفسرین گفتند که آنها بر اثر شدت سوزش در آتش جهنم نعـره و فریـاد
دعوا هنال ِك ثارورا (فرقان/همذان)

میزنند و هیچ صدایی که آنها را خوشحال کند و برای آنها سودمند باشد ،نمیشنوند .تنها صدای
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 .1مجمعلالبی ن ،ج ،۵ص.299

ناله گرفتار شدگان در عذاب به گوششان میخـورد و تنهـا صـدای فرشـتگان عـذاب و صـداهای
مجمعالبیان،ج،0ص.)972

ناگوار میشنوند (
3ـ در روایات وارده منظور از جاودانه در آن خواهند ماند ،تا آسمانها و زمین برپاست ،دربـاره
آن عدهای است که از آتش بیرون میآیند ائمه اطهار

در بیـان عـذاب بـرزخ اشـاره دارنـد ،بـر

اینکه عذاب برزخ در زمانی محدود یعنی تا هنگامی که قیامت برپا شود خواهد بود 5،اما در عـالم
آخرت چنین شرایطی نخواهد بود و از دوزخ اگر بخواهند خارج شوند آنان را برمیگردانند و به آنها
گفته میشود عذاب سوزان را بچشید (بحاراألیوار،ج،05ص17ذ.)11

َ

َّ

َ ُ

۴ـ همگونی در نوع مشمولین عذاب که در آیه عذاب برزخی اشاره به فاما اَّل َ
ین شقوا دارد

که پیروان رهبران گمراه از مصادیق آن هستند و بدبختترین افراد کسانی هستند کـه دینشـان را
به دنیای شخص دیگری بفروشندل(معاییاألخبار،ص.)917
مشمولینعذاب 

جمعبندی 


با توجه به آیات و روایات فوق میتوان گفت عـذاب عـالم بـرزخ بـا توجـه بـه آیـه و تاییـد ائمـه
اطهار

برای مدتی خواهد بود که تا قبل از برپایی قیامت پایان میپذیرد اما عذاب آخرت دائمی

و شدیدتر خواهد بود.
یفایده(اعراف60/؛بقره930/؛احزاب)33/
اعترافواندوهب 

کسانی که پیروی از باطل داشتند حسرتی ابدی میخورند که چرا از کسانی پیروی کردنـد کـه

تفسیری

فقیهان و عالمان دروغگو (بحاراألیوار،همان).

گویهشواسذیتطبیقذیعذیاببریخذیواخذرویاییگذاهروایذا 

1ـ پیروان رهبران گمراه (البرهان،ج،5ص2 )995ـ دین فروشان (معذاییاألخبذار،ص3 )40ــ

خود حال گرفتار هستند و دیگر برائـت جـویی از آنـان فایـدهای نـدارد و ایـن عـذاب همیشـگی و
جاویدان است و خروجی از آن (مگر به خواست الهی) نیست و اینکه اعتراف به کفر خود ثمرهای
جز اندوه ندارد.
 .1العی شی ،ج ،2ص.1۶1
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بررسی 

َ ُ
1ـ قرآن اعتراف مجرم در عالم برزخ را مبن ی بر کفرش از زبان خودش بیان میکند ش ِهدوا
ََع َأ ْن ُفسه ْم َأ َّن ُه ْم اكنُوا اكف َ
ِرین (اعراف/همان)و عقاب و کیفرش بدین سبب اسـت کـه از حـق
ِ ِ

رویگردان و اصل دین یعنی توحید را انکار نموده (المیزان،ج،7ص )999و این در عالم آخرت نیز
َ َْ

َ َ َ َْ
َ َ
َ َ
ُ َّ ُ
اَّلل َأ ْعمال َ ُه ْم َح َ
یه ْم (بقره/همان) که مفسـران بیـان مـیکننـد ایـن آیـه
ل
ع
ات
َس
یریهم
ٍ
ِ
كذل ِك ِ
َ

َ
َّ َ
اَّلل َو أ َطعنا َّ
الر ُسوال (احزاب/همان) و این حسرت ابدی را همراه دارد
ادامه دارد یا یلتنا أطعنا
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ّ
درباره کفار نازل گردیده است (مجمعالبیان،ج،9ص -2 .)547مطـابق روایـات در عـالم بـرزخ و
آخرت اندوه بیفایده همراه مجرم است و به او گفته میشود کجایند معبودهایی که غیر از خدا
گرفتید (الکافی،ج،6ص )250و به خدا سوگند کسانی که ،غیر از امامی که خدا او را برای مردم
امام قرار داده ،امامی گرفتند در عذاب جهنم هر آیینه حسرت خورند و آنها که پیروی نمودهاند
میگویند :ای کاش ما و ایشان را بازگشتی میبود بهسـوی دنیـا ،پـس بیـزاری مـیجسـتیم از
ایشان؛ چنانچـه بیـزاری جسـتند از مـا (الکذافی،دارالحذدیث،ج،2ص3 )243ــ در نقـل امامـان
معصوم که در عالم آخرت از جمله کسانی که در آتـش قهـر الهـی قـرار مـیگیرنـد و از آن
خارج نمیشوند دشمنان علی هستند (عیاشی،ج،9ص .5)06امـا در بـرزخ چـون گـذرگاهی
موقت است خلود و جاودانگی وجود ندارد.
مشمولینعذاب 

1ـ کافرین (الکافی،ج،6ص2 )250ـ دشمنان ائمه اطهـار
ستمگر و پیروانشان (االختصاص،ص.)665

( ،عیاشذی،همذان) 3ــ رهبـران

جمعبندی 


حسرت دائمی با شروع عذابهای برزخی آغاز و تا مشاهده عذابهـای اخـروی ادامـه دارد و
این اعتراف بیفایده و بینتیجه گریبان گیر مجرم است و از او جدا نخواهد شد.
برخوردهایتحقیرآمیز(ایفال47/؛تحریم3/؛حج )29-91/

برخورد سخت و خشن مأموران الهی را نسبت به مجرم نوعی اهانت و خواری را در پـی دارد،
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 .1البره ن ،ج ،1ص173؛ بح رلا نرار ،ج ،8ص.218

َ
َ
ْ ُ َ َّ َ
چه در ورود به عالم برزخ و چه در عذاب آخرت که با ملئ ِكة غِرلٌ ِشرداد ال یعصرون اَّلل

(تحریم/همان) مواجه میشوند و اجـرا حکـم صـادره دربـاره هـر یـو از کفـار و بیگانگـان توسـط
خشنترین مأموران الهی است که هر یو از آنان محکوم به عقوبت گشتهاند.
بررسی 

ْ ُ َ ُ ُ َُْ َ َْ َ ُ
براره ْم
یَربون وجروههم و أد
 -1تفاوت نوع برخورد مالئکه الهی در عالم برزخ و آخرت
ِ
َ ُّ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ
میمَ ،و له ْم َمقام ُِع م ِْن َحدید (حج/همان) مورد ضرب
(ایفال/همان) یصب مِن فو ِق رؤ ِس ِهم اْل

و شتم قرار دادن از یکسو و ریختن آب جوش بر سر و گـرز آهنـین بـر سـر زدن از سـوی دیگـر

شدت برخورد را بیان میکند  -2از نکتههای مهم در تشابه عذابها این است که ایـن برخوردهـا
نوعی اهانت و خواری را به همراه دارد(.المیزان،ج،1ص-3)977در روایـات وارده علـت عـذاب و
نحوه برخورد مالئکه را بیان میدارند که به آنان گفته میشود امروز در برابر دروغهایی که به خـدا
بســتید و نســبت بــه آیــات او ّ
تکبــر ورزیدیــد ،مجــازات خوارکننــدهای خواهیــد دیــد (االختصذذاص،
صص )634-641و آنان کـه بـه والیـت علـی

کـافر شـدند ،بـرای ایشـان بـه انـدازه تنشـان،

 -1کافرین(االختصاص/همان) -2 ،مشرکین معاند(التبیان/ج،4ص -3 ،)960شـرابخواران
(یورالثقغیو،ج،2ص۴ ،)462ـ منکرین والیت ائمه اطهار (الکافی،همان).
جمعبندی 


با بیان آیات و روایات در نوع برخورد بحثی نخواهد بود اما آنچه مهم است شدت برخورد است
که فقط به زدن مجرم ختم نمیشود.
سختیازقبرتاقیامت(طه925/ذ923؛اسرا)02/

تفسیری

مشمولینعذاب 

گویهشواسذیتطبیقذیعذیاببریخذیواخذرویاییگذاهروایذا 

جامههایی از آتش آماده شده است (الکافی،دارالحدیث،ج،6ص.5)671

هرگونه رویگردانی از خداوند متعال در دنیا عواقب بدی در دنیا ،برزخ و آخرت به همـراه دارد،
اعراض و دوری از یاد خداوند متعال نتایجی در عالم برزخ به همراه دارد که همان تنگی و عـذاب
قبر خواهد بود این بیتوجهی به عالم آخرت نیز کشیده میشود و این تجسم وسـیع و گسـتردهای
 .1بح رلا نرار ،ج ،23ص.379
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از عالم دنیا است ،و همه حقایق این جهان در آنجا بهصورت متناسبی مجسم میگردد و به کوری
در آخرت ختم میگردد که این کوری همان ندیدن رحمت الهی خواهد بود.
بررسی 

َ َ ً
 -1قسمت های مختلف آیه کریمه در طول هم قرار دارند نتیجه رویگردانی از حـق معیشرة
َ ْ ً
َْ ْ َ َ ْ
ضناك (طه/همان) و این رویگردانی نتیجه انتهایی آن در عالم آخرت یوم ال ِقیام ِة أعم (همان)

نمود خواهد کرد 2ـ نکته قابل توجه این است که هنگامی کـه کـور وارد محشـر میشـود او بـازگو

َ
َ ََْ َ
میکند که در دنیا بینا بودم ،حال چرا این گونهام؟ در پاسخ به او گفته مـیشـود :كرذل ِك أتترك
َ
ْ ُْ
ُ ََ َ
آیاتنا فنسیتها َو كذل َِك ایل ْو َم تنَس (همذان) آنگونـه کـه آیـات مـن بـرای تـو آمـد ،و تـو آنهـا را

فراموش کردی؛ امروز نیز تو فرامـوش خـواهی شـد! کـه کـوری در محشـر را ایـنگونـه توصـیف
مینماید؛ ممکن است معنای آخرتی آنها تبعیض شود ،یعنی مجـرم کـه کـور محشـور مـیشـود،
سعادت زندگی آخرتی و رستگاری به کرامت آخرت را نبیند ،ولی نامه عمل خود را که حجت را بـر
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او تمام میکند و نیز اوضاع هولانگیز ،و هر چه را که مایه شـدت عـذاب او اسـت از آتـش و غیـر
آتش را ببیند (المیزان،ج،95ص3 )223ـ در روایات وارده نتیجه اعراض و رویگردانی از خداونـد را
زندگی سخت و عذاب قبر و کوری در محشر بیان میکنند و این خود نوعی هماهنگی و همسویی
در نتیجه عمل دنیوی است (الکافی،طاالسالمیه،ج،9ص )563و این بیان نشان دهنده آن است
که رویگردانی از خداوند کیفرش تا به آخرت خواهد بود.
مشمولینعذاب 

1ـ اشخاص بخیل (البرهان،ج،6ص3 ،)073ـ تارکان حج (در اسـتطاعت) (تهذیی األحکذام،

ج،4ص.)97
جمعبندی 


تفاوت نگاه دنیوی با نگاه اخروی بسیار باالست ،همین که انسان نتواند نعمتهای بهشـتی و
رستگاری را ببیند این خود نوعی عذاب است که به محض ورود به محشر بینایی از او گرفته شود.
طبق روایات مؤید و نظر مفسران میتوان بـدین نتیجـه رسـید کـه علـت کـوری در محشـر همـان
فراموش کردن و چشم برهم گذاشتن حق بوده است ،اگر حق را ندیدی در عالم آخرت نیـز دیـده

11۴

نخواهی شد و این خواری و زبونی را میرساند.

پـذیرایینــاگواربــههمــراههـواینــامطبوع(واقعذذه12/ذذ16؛واقعذذه49/ذذذ43؛غاشذذیه4/ذذذ0؛
مرسال 27/ذ69؛واقعه52/ذ)50

ثمره زندگی دنیوی بازخوردی در عالم برزخ دارد هر کس به آیات الهی بیاعتنـایی نمـود و در
عین بیاعتنایی مردم را از راه حقیقت دور نمود برخورد تند و خشنی با او خواهد شد به دلیل اینکه
آیات خداوند را اهانت نموده ،پس از مرگ نیز به او اهانت و بیاحترامی میشـود و بـا ریخـتن آب
جوشان بر سرش از او پذیرایی به عمل میآورند و این نوع پذیرایی در سطح باالتری ادامه خواهـد
داشت تا این که در آتش قهر الهی از او با زقوم و آب داغ و جوشان پذیرایی میکنند؛ و این نتیجـه
آن است که در این دنیا انواع غذاهای لذیذ و چرب و شیرین را از طریق ظلـم و تجـاوز بـه حقـوق
دیگران فراهم کردند ،و آنها که اجازه ندادند محرومان جـز از غـذاهای گلـوگیر و نـاگوار اسـتفاده
کنند ،باید در آنجا غذایی داشته باشند که عذاب دردناک آنها گردد.
بررسی 

تفسیری

خطاب ضالین و مکذبین مخاطب کرد ،برای این بود که به علت شقاوت و مالك خسرانشان در
روز قیامت اشاره کرده باشد؛ و آن مالك این است که ایشان از طریق حق گمـراه بودنـد؛ و ایـن
گمراه ی در اثر استمراری که در تکذیب و اصراری که بر "حنث" داشتند در دلهایشـان رسـوخ
کرده ،و اگر تنها گمراه بودند و دیگر تکذیب نمی داشتند ،امید آن می رفت که نجات یـابن د ،و
هالك نگردند اما دردشان تنها گمراهی نبود( .المیزان،ج،91ص -3 )924نوع کیفیت عذاب در
ْ َ
َُُ
یم (واقعه )16/در آخرت به این ختم نمیشود و از
دو عالم متفاوت خواهد بود فَن ل مِن َح ٍ
ْ َ ُّ
َر َ
َ ُ َ َْ ْ ُ َ
َ ُ َ ْ َ َ
او با َل َِك ون مِن شج ٍر مِن زقومٍ (واقعه )42/فمال ِؤن مِنها اْلُطون (همان )46/ل یَ
ْ
ْ
َّ ْ َ
ْ ُر
َُ ْ َ
یع (غاشیه )3/ال یس ِم ُن َو ال یغىن مِرن ج ٍ
وع (همذان )0/پـذیرایی
لهم طعام إِال مِن َض ٍ
میشود مفسران بیان می دارند که کسانی که مخالف دین الهی هستند از غذایی کـه از عـرق
جهنمیان و از چرک و خون که رحم زنان زناکار خارج میشود به آنان میدهنـد غـذایی کـه نـه

گویهشواسذیتطبیقذیعذیاببریخذیواخذرویاییگذاهروایذا 

 -1در آیات فوق نوعی هماهنگی وجود دارد که در دو عالم با مایع سـوزان از ال ْ ُمكَر ِّذب َ
َ ْ
ُ َ َ َ
َ
ْ َر
َّ
َُُ
الضالِّ َ
مریم
یم (همذان )16/فشرارِبون علیر ِه مِرن اْلَ ِ
(واقعه )12/با فَن ل مِرن َح ٍ
ُْ
َ
(همانَ )45/سِق م ِْن ع ٍ آنِی ٍة (غاشیه/همان) پـذیرایی بـه عمـل مـیآورد -2.نکتـه حـائز
اهمیت این اسـت کـه بـه مقولـه مهمـی اشـاره گردیـده ال ْ ُمكَر ِّذب َ الضَّر الِّ َ
(واقعذه)12/
َّ ُّ َ ْ ُ َ ِّ ُ َ
ون (همان )49/و مفسران در بیـان ایـن آیـات می گوینـد :اگـر آنـان را بـه
الضالون المكذب

11۵
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آنها را فربه می کنـد و نـه از گرسـنگی مـیرهانـد(.تفسذیرقمذی،ج،2ص)597و در آن هـوای
م
َر ُ َ َر
ْ ْ ُر
یم َو ظِر ل نمِرن وم ومٍ (واقعذه )56-52ال برارِ ٍد َو ال
نامطبوع وجود دارد ِف س مومٍ و َح ٍ
َ
ّ
ریم (همان )55/که مالکین و موکلین دوزخ به ایشان میگویند بروید بهسوی آتشی که شما
ك ٍ
انکار مینمودید و آن را دروغ می پنداشتید و اعتـراف بـه ّ
صـحت آن در دنیـا نداشـتید و آن دود
ّ
جهنم که از سه طرف احاطه به کفار دارد شعبه ای از باالی سـر و شـعبه ای از سـمت راسـت و
ّ
شعبهای از سمت چپ؛ و دود همان ظل و سـایه نامیـده میشـود( .التبیذان،ج،97ص 5)267و
هوای موجود در جهنم بوی بـدی مـی دهـد و دائـم در حـال حرکـت اسـت و ا گـر انسـان از آن
استشمام کند به سبب ورود عفونت باعث فاسد شدن قلب میشود و انسـان را از بـین مـیبـرد.
ریشه َسموم از سم به معنای زهر مانند زهرمار و عقرب است( .مفاتیحالةیذ ،ج،21ص.)571
 -۴امامان معصوم در روایاتی فرموده اند که ،آب جوشان دوزخ در عالم قبر (عالم برز خ) به
تکذیب کنندگان میرسد(بحاراألیوار،ج،7ص )695و نکته مهم اینجاست که کیفیت عذاب در
عالم آخرت نسبت به عالم برزخ شدیدتر خواهد بود یعنی در برزخ آب جوشان بر سر مجرم می-
ریزند اما در عالم آخرت عالوه بر بودن در آتش با زقوم و ضریع در کنار آب جوشان از او پذیرایی
می کنند یعنی عذابی چند برابر بـرایش خواهـد بـود و از چشـمه ای بسـیار داغ بـه (گنـهکـاران)
نوشانده می شود و از سختی حرارتش نالهاش شنیده میشود (همان) .و هنگامی که اهل جهنم
را روانه می کنند در آتش قبل از ورود به جهنم به آنها گفته میشود داخل سایه ای شوید کـه نـه
آرامبخش است و نه از شعلههای آتش جلوگیری می کند پـس آنـان گمـان مـیکننـد کـه اهـل
بهشت هستند سپس آنان را گروه گروه در جهنم داخل میکننـد( .تفسیرقمی،ج،2ص )996و
در آیات عذاب برزخی از بادهای کشنده و سایه های متراکم سخنی به میان نیامده است.
مشمولینعذاب 

 -1مشرکین(یورالثقغیو،ج،4ص2 )221ــ مخـالفین دیـن الهـی (تفسذیرقمذی،همذان) 3ــ
دروغگویان (تفسیرموسوببهامامحسوعسکری،ص.)573
جمعبندی 


با توجه به آیات مشهود الهی و روایات معصومین در ذیل آیات میتوان گفـت عـذاب بـرزخ در

11۶

 .1مجمعلالبی ن ،ج ،11ص.۶33

مقابل عذاب آخرت کاهی است در مقابل کوه که بر مجرم عرضـه میشـود و شـدت عـذاب قابـل
توصیف نخواهد بود.
آتشقهرالهیوخلود(غافر53/؛واقعه15/؛اعغی96-92/؛مائده60/؛بقره )932/

َّ

ْ َ

ْ ُ ْ

ُ َّ

ُ ُ

ْ

(واقعه )15/اَّلی یصِّل انلَّ َ
ار الكْبى (اعغی/همان) ثم ال یموت فیها َو ال وىی (اعغی)96/
َُ

َّ َ ُ َ ْ ُ

َ

َ

َ َ

َْ

ُ
َْ
وم الساعة أدخِلوا آل ف ِْرع ْو َن أش َّد العرذاب (غذافر/همذان) در
یوم تق
که به فرموده قرآن کریم
آیات مـورد بحـث آل فرعـون را بـه عنـوان شـاخص عـذاب معرفـی مـینمایـد 2ــ در عـالم بـرزخ
َْ ُ
ُ
َ
ُ َ
"ُیع َرضون (غافر/همان) و غ ُد ًّوا َو ع ِشیا (همان) اما در عـالم آخـرت أدخِلرو (همذان) و
َ َ َْ
أش َّد العذاب (همان) مطرح میباشد که مفسران بیان میکنند که آتش بزرگ طبقـه زیـرین از
دوزخ است( .مجمعالبیان،ج،97ص -3 )029مفسران چند نکته را در ادامه بیان مـیکننـد :اول
اینکه با آل فرعون اینطور معامله میشود که اول آنان را بر آتش عرضه میکنند ،و سپس آنان را
در آن داخل میکنند و این هم پیداست که داخل آتش شدن سختتر است از اینکه انسان را بـر
آتش عرضه کنند .نکته دوم اینکه عرضـه آنـان بـر آتـش قبـل از روز قیامـت اسـت کـه در آن روز
دوزخیان را داخل دوزخ میکنند .پس معلوم میشود عرضه کردن آل فرعون بر آتش ،در عـالمی

تفسیری

1ـ در آیات کریمه قرآن به این نکته توجه دارد که در عالم برزخ آتش بر مجرم عرضه میشـود
َْ ُ َ َ َ
ُ ُ ًّ َ َ
َ َ ْ
ُ َ
ریم
یعرضررون علیهررا غرردوا و ع ِشرریا (غذذافر/همذذان) امــا در عــالم آخــرت و تص رلِیة جمر ٍ

گویهشواسذیتطبیقذیعذیاببریخذیواخذرویاییگذاهروایذا 

آتش یکی از نمونههای قهر الهی میباشد ،این آتش منتظـر کسـی اسـت کـه از مسـیر الهـی
منحرف است و از آن بدتر دیگران را نیز به گمراهی میکشاند و او باید در آن بسوزد چون خود در
تاریکی قدم نهاده و دیگران را نیز به سوی آن سوق داده است ،در آنجا سایهای وجود دارد کـه از
سوزندگی شعلههای آتش ،کمی میکاهد ،ولی این آیه بر این پندار غلط خط بطـالن مـیکشـد؛ و
میگویـد :ایـن سـایه هرگـز سـایهای کـه شـما تصـور مـیکنیـد نیسـت ،سـایهای اسـت سـوزان و
ً
خفقانآور ،و برخاسته از دودهای غلیظ آتش که میتواند گرمای شعلههـا را کـامال مـنعکس کنـد
ً
وعدهای در آن ماندگارند ،کسانی که بال و پر خود را با آتش کفر و دشمنی با حق سـوخته مسـلما
در آن جهان قدرت پرواز ندارد ،و سقوطش در" درکـات دوزخ" حتمـی اسـت ،و چـون عـالم دیگـر
جای تحصیل وسیله نیست برای همیشه در چنین وضعی خواهد ماند.
بررسی
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قبل از عالم قیامت صورت میگیرد ،و آن عالم برزخ است که فاصله بین دنیا و آخرت است .نکته
سوم اینکه شکنجه در برزخ با شکنجه در قیامت به وسیلۀ یو چیز صورت میگیرد ،آنهم آتش
است ،چیزی که هست اهل برزخ از دور از آتش رنج مـیبرنـد ،و اهـل قیامـت در داخـل آن قـرار
ُ
َ
میگیرند؛ و در اینکه فرمود غ ُد ًّوا َو ع ِشیا (غافر/همان)اشاره است به اینکه عرضـه کفـار بـر
آتش پشت سر هم واقع میشود ،و ال ینقطع ادامه مییابد؛ و ای بسا این استفاده هـم بشـود ،کـه
اهل برزخ مانند اهل دنیا صبح و شام دارند (المیزان،ج،90ص -۴ .)664خلود در عالم آخرت ما
ْ
ُْ
ارج َ مِنها (بقره )930/میباشد که با توجه به این آیات و روایات فراوان همـه مسـلمانان
هم ِِب ِ
معتقدند که از دیدگاه قرآن منافقین هم از جمله کفار محسوب میشوند بلکه بدتر از آنها در آتـش
جهــنم عــذاب دائمــی میبیننــد( .کشذذفالمذذراد،ص )205و در تکملــه ایــن ســخن نیــز مفســران
ٔ
درباره اصل خلود عذاب به قدری فراوان است که به حد استفاضه ،یعنی
میگویند :روایات منقول
نزدیک به تواتر ،رسیده اسـت (المیذزان،ج،9ص .)592در بیـان اغـالل ،مفسـران مـیگوینـد :آن
طوقی است که به جهت ذلت و شـکنجه در گـردن مجـرم در آتـش قهـر الهـی افکنـده مـیشـود
ْ ُ َ َ َ
َ
ُ ُ
(مجمذذعالبیذذان،ج،7ص -۵ .)720روایــات وارده در بیــان یع َرضررون علیهررا غررد ًّوا َو ع ِشرریا
(غافر/همان) نقل فرمودند که نشان دادن جایگاه در دنیا و پیش از قیامت بوده ،چون در آتـش
قیامت صبح و شام نخواهد بود ،سپس فرموند :اگر منظور قیامت باشد پـس مـا بـین صـبح و
شام طبق این آیه عذاب نخواهند شد فقط در صبح و شام عذاب میشوند ،پس این آیه مربوگ
به برزخ اسـت( .همذان،ص -۶ )790گـروههـایی چـون آل فرعـون در بـرزخ و قیامـت گرفتـار
سختترین عذابها خواهند بود این همان سخن معصوم درباره ایشـان اسـت(.تفسذیرقمذی،
ج،2صص 240ذ -7 .)247در نقل معصوم کافری را که به او وعده آتش جهنم و خلود در
آن را داده از جهنم خارج نمیکنند (بحاراألیوار،ج،7ص .)632که در عـالم بـرزخ خلـود ابـدی
وجود نخواهد داشت.
مشمولینعذاب 

 -1رباخواران (البرهان،ج،5ص -2 ،)039تکذیب کنندگان گمراه (آل فرعـون)( ،الکذافی،ج،2
صص27ذ3 )67ـ معاویه (الکافی،ج،7ص.)940
جمعبندی 


118

با بیان آیات و روایات این بیان مطرح است که همانند آیات قبلی شدت عذاب در آخرت باالتر

است زیرا در عالم برزخ آتش بر مجرم عرضه میشود اما در عالم آخـرت در شـدیدترین عـذابهـا
خواهد بود.
دستهبندی 


در پایان موضوع ،افراد از حیث عذاب در یک دستهبندی جدولی قرار میگیرند ،نکته مهم این
اســت کــه ایــن نــوع دســتهبندی بــه لحــاظ ذوقــی توســط نگارنــده بــا اســتناد بــه آیــات و روای ـات
معصومین تنظیم گردیده واال میتوان به روایات مراجعه کرده و دستهبندی زیر را کامل نمود.
ردیف

1
2

۶
7
8

کفر و الحاد ،رهبران گمراه و پیروانشان ،دشمنان و
رویگردانان از والیت ،تکذیب کنندگان گمراه

برخوردهای تحقیرآمیز
سختی از قبر تا قیامت
پذیرایی با آب و آتش به
همراه هوای نامطبوع
آتش قهر الهی و خلود

نتایجپژوهش 

در این مقاله گونههای عذاب در دو عالم را مورد بررسی قرار گرفت و عذابهـا بـا تقسـیمبـن
دی در دو بعد روحانی ،جسمانی بررسی گردید.
1ـ سطح عذاب در عالم برزخ نسبت به آخرت از شدت کمتری برخوردار است.
 -2به بررسی مقایسهای پرداخته شد و کاربردهای قرآنـی در یـک دسـتهبندی مـنظم و الهـام
گرفته از آیات در عنوان جدیدی انجام شد.

تفسیری

۵

کفر و الحاد
کفر و الحاد ،دشمنان و رویگردانان از والیت،
زناکاران
رهبران گمراه و پیروانشان ،دروغگویان
کفر و الحاد ،رهبران گمراه و پیروانشان
دشمنان و رویگردانان از والیت ،مشرکین،
شرابخواران
دشمنان و رویگردانان از والیت
مشرکین ،تکذیب کنندگان گمراه ،دروغگویان

برخورد خشن فرشتگان
بستن دربهای رحمت
وعدم پذیرش درخواست
نالههای بیپایان
اعتراف و اندوه بیفایده

گویهشواسذیتطبیقذیعذیاببریخذیواخذرویاییگذاهروایذا 

3
۴

خطا/خطاکاران

نوععذاب

119

3ـ آیات و روایات مورد تطبیق قرار گرفت و مشمولین انواع عذابها با توجه به روایات تفسیری
بیان گردید ،از نگاه نگارنده آنچه باید مورد بررسی قرار داده میشد ،انجام شد و با توجه بـه اینکـه
پژوهش در سطح مقاله باید ارائـه میگردیـد ،دور از هرگونـه اسـتطراد و زیـادهگویی مطـرح شـد و
نموداری از صاحبان عذاب الهی با توجه به روایات ترسیم گردید که امید است مورد رضایت الهـی
قرار گیرد .
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کتابنامه 
 .1قرآنکریم .

گویهشواسیتطبیقیعیاببریخیواخرویاییگاهروایا تفسیری


 .2االختصاص ،مفید ،محمد بن محمد ،قم ،انتشـارات المـوتمر العـالمی اللفیـة الشـیخ
المفید 1۴13 ،ه .ش؛
 .3الصافی،فیض کاشـانی ،محمدمحسـن بـن شـاهمرتضـی ،تحقیـق :حسـین اعلمـی،
تهران ،انتشارات مکتبه الصدر 1۴1۵ ،ه .ق؛
َ
 .۴آســمانوجهــان (ترجمــه کتــاب الســماء و العــالم بح ی رلا نییرار ،ج )۵۴مجلســی،
محمدباقر بن محمدتقی ،ترجمه :کمرهای ،محمدباقر ،تهران ،ناشر االسالمیة ،بیتا؛
 .۵بحاراالنوارالجامعةلدرراخباراالئمةا الطهار،مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی،
بیروت ،انتشارات دارإحیاء الترا العربی 1۴13 ،ه .ق؛
 .۶البرهانفیتفسیرالقرآنبحرانی ،سید هاشم ،تحقیق :قسم الدراسات السالمیه
موسسة البعثة ،قم ،انتشارات موسسة بعثة 137۴ ،ه .ش؛
 .7التبیانفیتفسیرالقرآن،طوسی ،محمد بن حسن ،تحقیق :عـاملی ،احمـدحبیب،
بیروت ،انتشارات دار احیاء الترا العربی ،بیتا.
 .8تفسیرالعیاشی،عیاشی ،محمد بن مسعود ،تحقیق :رسولی محالتـی ،سـید هاشـم،
تهران ،انتشارات المطبعة العلمیة 1381،ه .ق؛
 .9تفسیرالقمی ،قمی ،علی بن ابراهیم ،تحقیق :موسوی جزائـری ،طیـب ،قـم ،انتشـارات
دارالکتاب 1۴1۴،ه .ق؛
 .11تفسیرمنسوببهامامحسنعسکری  ،تحقیق :مدرسه امام مهـدی  ،قـم،
انتشارات مدرسة المام المهدی  1۴19ه .ق؛
 .11تفسیرنورالثقلین،عروسـی حـویزی ،عبـدعلی بـن جمعـه ،تحقیـق :هاشـم رسـولی
محالتی ،قم ،انتشارات اسماعیلیان 1۴1۵،ه .ق؛
 .12تهذیباألحکـام،طوسـی ،محمـد بـن الحسـن ،تحقیـق :حسـن موسـوی خرسـان،
تهران ،انتشارات دارالکتب السالمیه 1۴17 ،ه .ش؛
 .13شرحمصباحالشریعة ،شهید ثانی ،زینالدین بن علی ،ترجمه :عبـدالرزاق گیالنـی،
تحقیق آقاجمال خوانساری ،تهران ،انتشارات پیام حق ،بیتا؛

525

 .1۴الکافی،محمد بن یعقوب ،قم ،انتشارات دارالحدیث 1۴29 ،ه .ق؛
ّ
 .1۵کشفالمرادفیشرحتجریداالعتقـاد ،حلـی ،حسـن بـن یوسـف ،تحقیـق جعفـر
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.21

سبحانی ،قم ،انتشارات موسسه امام صادق 1382 ،ه .ش؛
الکافی ،کلینی ،محمد بن یعقوب ،تحقیق :علیاکبر غفاری و محمد آخوندی ،تهران،
انتشارات دارالکتب السالمیة 1۴17،ه .ق؛
مجمعالبیـانفـیتفسـیرالقـرآن ،طبرسـی ،فضـل بـن حسـن،لتهیران،لانتشـارات
ناصرخسرو 1372 ،ه .ش؛
معانیاألخبار ،صدوق ،محمد بن علی ،تحقیق :علـیاکبـر ،غفـاری ،قـم ،انتشـارات
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1۴13 ،ه .ق؛
مفاتیحالغیب،فخر رازی ،محمد بن عمر،لبیروت ،داراحیاء الترا العربی1۴21 ،ه.ق؛
المیزانفـیتفسـیرالقـرآن ،طباطبـایی ،سـید محمدحسـین ،قـم ،دفتـر انتشـارات
اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1۴17 ،ه .ق؛
الوافی،فیض کاشانی ،محمدمحسن بن شاهمرتضـی ،اصـفهان ،انتشـارات کتابخانـه
امام أمیر المؤمنین علی  1۴1۶ ،ه .ق.

