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 چکیده

یکیی از  « السالم علیهم»ت. از دیدگاه قرآن و روایات معصومین عالم برزخ و حیات برزخی یکی از مسائل مسلم قرآنی و روایی اس

رتبه مافوق عالم دنیا است و انسان پس از مرگ به ایین عیالم منت یل گشیته و در      ازلحاظعوالم نظام هستی عالم برزخ است که 

پیروان ایشان به این عالم  آنجا دارای حیات خواهد بود. در سنت فلسفی اسالمی نیز متفکرانی همچون شیخ اشراق و مالصدرا و

عالم مثیال و حییات مثیالی     عنوان بهاعت اد راسخ داشته و به تبیین و اثبات آن به روش برهان و استدالل پرداخته و از این عالم 

فیا  را به خود اختصاص داده و ن ش مهمیی را ای  ای ویژهجایگاه  ها آنفلسفی  ی اندیشهتا آنجا که وجود این عالم در  کنند مییاد 

 شناسیی  انساندینی به انسان دارد و این نوع  های آموزهعالم برزخ و حیات برزخی مبتنی بر نگاه خاصی است که  مسئله. کند می

استعماری انحرافی است که خود را به جهان اسیالم و بیر    ی فرقهوهابیت یک  ازآنجاکهدر سنت فلسفی اسالمی نیز جریان دارد. 

اصیل اسالمی کیه در قیرآن و جوامیو رواییی شییعه و       های آموزهاعت اداتش منافی با اعت ادات و مسلمانان تحمیل نموده است، 

اصییل اسیالمی اسیت و حتیی      شناسیی  انسیان . وهابیون نگاه خاصی به انسان دارند که مخالف بیا  باشد میسنی بیان شده است 

 شناسیی  انسیان است که مبتنی بیر   ای مسئلهت برزخی عالم برزخ و حیا ازآنجاکهآن را مکتبی ضد انسانی معرفی نمود.  توان می

است و چون نگاه وهابیون به انسان با دیدگاه اصیل اسالمی متفاوت است پس عالم برزخ و حیات برزخی نیز از دییدگاه آنیان بیا    

 دیدگاه اصیل اسالمی متفاوت خواهد بود.
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