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  **رضا هنري احمد

  چكيده
توجه بوده است  ي بسيار موردازآنجاكه مسئلة اختيار و عقل در فلسفه و كالم اسالم

هدف اين مقالـه   ،شود شناسي نيز همواره از مباحث اصلي تلقي مي و در حوزة انسان
چـون موضـوع تمـام رفتارهـا و     . پرداختن به جايگاه آن در زندگي برزخـي اسـت  

جمله مراتب آن تعقـل و   خلقيات آدمي نفس است و نفس مراتب مختلف دارد و از
ديگر نفـس يـك    طرف شود و از ت آدمي بر نفس مترتب مياراده است و همة كماال

توان نتيجه گرفت قوا و مراتـب آن نيـز جـاودان اسـت و      حقيقت جاودانه است مي
 يگيـري كنـد در وعـا    دنيوي تعقـل و تصـميم   يدر وعاتواند  نفس ميكه  طور نهما

ي برزخي نيز بر اين دو امر قادر است و اگر بپذيريم نفس موضوع اسـتكمال برزخـ  
هـا و   جـز محـدوديت   توان نتيجه گرفت كه به است و قدرت تعقل و اختيار دارد مي

نظام زندگي  ،شود كه در زندگي دنيوي منجر به خطا يا گناه مي ن،تعارض ناشي از آ
  . گروهي و خانوادگي با همة شرايط موجود در دنيا در زندگي برزخي نيز وجود دارد

جام ثواب و يا ارتكاب گناه نيست بلكه انتخـاب  معناي ان بنابراين اختيار انسان به
كـه وي از زنـدگي    س،تر است كه در اين انتخاب ملكـات نفـ   ميان خوب و خوب

اختيار برزخي  ن،بنابراي. ده باشندعمتوانند علل  مي ت،همراه برده اس دنيوي با خود به
. ر داردطـول آن قـرا   ديگـر در  عبـارت  تأثير اختيار انسان در زندگي دنيوي و به تحت

معناداري زنـدگي و   مانند ،هاي زيادي نظر معنوي با چالش كه انسان معاصر از آنجا از
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 ،استكمال برزخي و الزمـة آن  مواجه است، ها و دردهاي موجود در اين جهان، رنج
تواند به معناداري زندگي و ايجاد روح اميدواري در انسان  مي ،يعني اختيار در برزخ
  .گرايش به خير و نيكي و دستيابي به سعادت مؤثر باشدو انگيزة بيشتر براي 

  .شناسي ديني عالم برزخ، اختيار، استكمال برزخي، انسان :ها كليدواژه

  مقدمه
تـوان بـه    ها مي آن ةجمل هاي زيادي مواجه است كه از نظر معنوي با چالش انسان معاصر از

جمله مباحثي كـه   از. كرداره ها و دردهاي موجود در اين جهان اش داري زندگي و رنج معنا
هـا را آسـان سـازد و     ها و محروميت داري زندگي كمك كند و تحمل رنج تواند به معنا مي

در كـه  ي يهـا  جمله ساحت از. روح اميدواري را در انسان زنده نگه دارد انديشه معاد است
ي ، حيات برزخي اسـت و يكـ  شود دربارة آن بحث مي انديشة معاد و زندگي پس از مرگ

بحـث اسـتكمال    كـرد توان در مورد زندگي برزخي و عالم برزخ مطـرح   از مباحثي كه مي
داري زنــدگي و تحمــل  توانــد در معنــا اســتكمال برزخــي مــي. اســتانســان در آن عــالم 

ها نقش بسزايي را ايفا كند زيرا تكامل برزخـي مبـين ايـن اسـت كـه       ها و رنج محروميت
دسـت   ادامة سير تكـاملي خـود بـه    باز دست داده است انسان هرآنچه را كه در عالم دنيا ا

و  ي،آورد و اين بحث با عدالت خداوند نيز سازگار اسـت؛ همچنـين اسـتكمال برزخـ     مي
سمت انجام كارهاي خير و نيك و دسـتيابي   تواند انسان را به مي ،الزمة آن اختيار در برزخ

طور مدون در آثـار   حال به هب استكمال برزخي از مسائلي است كه تا. به سعادت سوق دهد
يكـي   ةمثاب بهتوان اين مسئله را  يك از انديشمندان به آن پرداخته نشده است و تنها مي هيچ

از نتايج اصل حركت جوهري در حكمت متعاليه تلقي كرد و لـذا واضـح اسـت كـه ايـن      
تـوانيم از مبـاني و اصـول حكمـت متعاليـه       بحث جنبة استنباطي خواهد داشت و مـا مـي  

خصوص اصل حركت جوهري و همچنين قاعدة تجدد امثال در عرفـان ايـن مسـئله را     هب
. اسـت مسئلة اختيار در زندگي برزخي نيز از لوازم وجود تكامل در آن عالم . كنيماستنباط 

تر شدن بحث شايسته است كه مختصـراً پيرامـون عـالم بـرزخ و حيـات       پس براي روشن
شـده صـحبت كنـيم و    نباط آن از اصول يادحوة استبرزخي و وجود تكامل در آن عالم و ن

الزم بـه  . بحث وجود اختيار در عالم برزخ و رابطة آن با اختيار دنيـوي بپـردازيم   سپس به
لـذا در ارائـة    اسـت يادآوري است كه چون موضوع بحث از نگاه حكمت متعاليه و قرآن 

  .مطالب هم از ادلة فلسفي و هم از ادلة نقلي استفاده شده است
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  چيست؟) مثال(الم برزخ ع
شود كه عنوان يكـي   و مراتب گوناگون تقسيم مي متعددهستي به عوالم  ،در فلسفه و عرفان

زبـان  شود كـه در   عالم مثال اطالق مي ي،از اين عوالم مثال است و به آن مرتبه از عالم هست
ئل مهم فلسفه عالم مثال يكي از مسا. شرع و متون ديني از آن به عالم برزخ تعبير شده است

دين به ايـن مرتبـه از وجـود بـا     زبان فلسفه و برزخ در زبان اطالق مثال در . استو عرفان 
كه حقائق تمام موجودات در اين عـالم وجـود دارد و    آنجا از. استمعناي لغوي آن متناسب 
ق همچون الگو يق خود در عالم مثال هستند و آن حقايشبيه حقاو موجودات مادي همانند 

. ونة موجودات مادي و مثال موجودات عقلي در آن عالم هستند مثال ناميده شده استو نم
بـرزخ   استاي بين دو عالم ديگر است و حائل بين آن دو  طرفي چون اين عالم واسطه و از

والبـرزخ  «: آمـده اسـت   مفردات الفاظ قـرآن در  .)384: 1384، طباطبائي(ناميده شده است 
البـرزخ مـا بـين    : نسان و بين البلوغ المنازل الرفيعه في االخره و قيـل الحائل بين ا: القيامه في

؛ برزخ در قيامت حائلي اسـت در آخـرت بـين انسـان و رسـيدن او بـه       »الموت الي القيامه
راغب (هاي واال و گفته شده كه برزخ چيزي است كه بين مرگ تا روز قيامت قرار دارد  مقام

  ).118: ق1423اصفهاني، 
دانند كـه از شـناخت انسـان     انسان و نظام هستي را مطابق با يكديگر مي وجود هفالسف

انسان را عالم صغير و نظام هسـتي را عـالم    براي همينشد؛  توان به شناخت هستي نائل مي
توان سه  كلي مي طور در وجود انسان به. هستند منتاظراند؛ اين دو عالم با يكديگر  كبير ناميده

مرتبة عقـل  . 3مرتبة خيال . 2مرتبة حس . 1: ند ازا تگرفت كه عبار مرتبة ادراكي را در نظر
مرتبة حس شامل ادراكات حسي ). 279: 1384، طباطبائي؛ 330 /8: ق1981صدرالمتألهين، (

ك بـا  درِِمدر ادراك حسي الزم است كه . شود طريق حواس پنجگانه حاصل مي است كه از
ك مواجه شود تا چنين ادراكي صورت بگمدر ادراكات خيـالي اگرچـه مـدركات از    . يرددر

ولي از حيث ديگر داراي مـاده و   هستند جهتي همانند مدركات حسي داراي شكل و مقدار
در ادراك عقلـي  . مورد ادراك نيسـت  ءشي شدن مدرِك با زمان نبوده و نيازي هم به مواجه

ك خود از هرگونه شكل و درمدرك نيازي نيست بلكه مكننده با  تنها به مواجهة ادراك هم نه
گسترة ادركات  ن،بنابراي. مقدار عاري و مبرا است و داراي گسترش و شمول بيشتري است

مراتـب بيشـتر و بـا     خيالي بيش از ادراكات حسي بوده و گسترة شمول ادراكات عقلـي بـه  
  .است ناشدني گسترة ادراكات حس و خيال قياس

اي در نظام هستي  ن كه عالم صغير است مرتبهيك از اين مراتب وجود انسا متناظر با هر
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و  كـرد توان نظام هستي را به سه مرتبة كلي تقسـيم   پس مي. كه عالم كبير است وجود دارد
عـالم حسـي يـا    . و مرتبـة عقلـي   ،مرتبة حسي، مرتبة خيـالي يـا مثـالي   : ند ازا تها عبار آن

گيرد و به عـالم   ميمحسوس همان جهان مادي جسماني است كه متعلق ادراك حسي قرار 
در اين عالم هريك از موجودات مسبوق به ماده و مدت . طبيعت يا ناسوت نيز موسوم است

عـالم   ،در مقابل ايـن عـالم  . دليل هرگز از نوعي تغيير و تحول خالي نيست همين است و به
نتيجه دستخوش تغيير و  ست و درت كه از هرگونه ماده و مدت مبرامجردات قرار گرفته اس

. كه عالم جبروت نيز خوانده شده است استشود و اين عالم متعلق ادراك عقلي  ساد نميف
اما واسطه و حد فاصل ميان جهان محسوس مادي و عالم مجردات محض كه عـالم عقـول   

  .اند خيال يا مثال ناميده ةشود، عالم برزخ است كه آن را مرتب خوانده مي
عوالم كلي وجود عقال سه عالم «: فرمايند گونه مي نعالمه طباطبائي در بيان اين سه عالم اي

يا مشوب به قـوه و اسـتعداد    ء يزيرا وجود ش. است كه عالم چهارمي براي آن متصور نيست
الحصـول از آغـاز    اي است كه همة كماالت اولي و كماالت ثـانوي ممكـن   گونه است يعني به

ه همة كماالت اولـي و ثـانوي   اي است ك گونه حاصل نيست و يا آن وجود به برايشوجودش 
و لذا امكـان نـدارد كمـالي را نداشـته باشـد و       استالحصول را در آغاز آفرينش واجد  ممكن

دهد و اما شق دوم يا از مـادة   شق اول عالم ماده و قوه را تشكيل مي. سپس آن را بدست آورد
شـود را   ملحق مي مجرد است اما آثار ماده مانند كيف، كم، و ديگر اعراضي كه به جسم مادي

قسـم نخسـت عـالم مثـال و     . استو يا هم از ماده و هم از آثار ماده مبرا و مجرد  استواجد 
 ).309: ق1415، طباطبائي(» دهد قسم دوم عالم عقل را تشكيل مي

ازطرفي  استكه عالم مثال واسطة بين عالم مجردات محض و عالم ماديات محض  آنجا  از
زيرا اگـر تفـاوتي نباشـد    . طرفي نيز با هريك متفاوت استزو ا داردشباهت با دو طرف خود 

هاي اين عالم گفته شـده كـه ايـن عـالم نـه مجـرد        در بيان ويژگي. شود دوگانگي حاصل نمي
در اين عالم ماده تحقق ندارد اما آثـار و برخـي عـوارض مـاده     . محض است نه مادي محض

جهت عالم مثال مشابه عالم ماده است و  نكيف و شكل و مقدار حضور دارد و ازاي و  مانند كم
ماده با آن تفاوت دارد و از همـين جهـت بـا عـالم مجـردات محـض        نداشتناز جهت وجود

هـا در ايـن اسـت كـه در عـالم       امـا تفـاوت آن  . اند مشابه است يعني هردو عالم مجرد از ماده
ماده نيز كامالً مجـرد  مجردات محض يا عقول نه تنها ماده وجود ندارد بلكه از آثار و عوارض 

پس عالم مثال عالم مجـرد از مـادة   . مجرد نيست ةخالف عالم مثال كه از عوارض ماد است بر
از جهـت  . واسطة تجرد از ماده عالمي روحاني و علمـي و ادراكـي اسـت    جسماني است و به
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هر شـبيه بـه جـوا    هتقدر و تجسم شباهت به عالم كون و فساد دارد و از جهت استغناي از ماد
  ).484: 1380آشتياني،(عقلي و موجودات روحاني و مجردات تامه است 

 

  حيات برزخي و مثالي
ميان مـرگ   ةگونه است كه انسان در فاصل در ديدگاه ديني نحوة حيات برزخي انسان بدين

و رستاخيز عمومي يك زندگاني محدود و موقتي دارد كه برزخ و واسطة ميان حيات دنيـا  
جهت اعتقاداتي كه داشته و اعمال نيك و بـدي   انسان پس از مرگ بهو آخرت است، زيرا 

اي كـه   اجمـالي طبـق نتيجـه    ةپس از محاسب .شود ميكه در دنيا انجام داده است بازپرسي 
شـود و بـا همـان     گرفته شد به يك زندگي شيرين و گوارا و يا تلخ و ناگوار محكـوم مـي  

حال انسان در زنـدگي  . برد سر مي ومي بهوضع زندگي در انتظار روز قيامت و رستاخيز عم
برزخي شبيه به حال كسي است كه براي رسيدگي به اعمالي كـه از او سـر زده اسـت بـه     

شود و مـورد بـازجويي قـرار گرفتـه بـه تنظـيم و تكميـل         يك سازمان قضايي احضار مي
انسان نيـز   روح. برد پردازد و آنگاه در انتظار محاكمه در بازداشت به سر مي اش مي پرونده

اگر از نيكان است از سـعادت  . برد سر مي كرده به صورتي كه در دنيا زندگي مي در برزخ به
اگـر از افـراد   . شـود  و نعمت و جوار نيكان و پاكان و مقربان درگاه خداوند برخوردار مـي 
، طباطبـائي (گذرانـد   ناصالح و بد است در عذاب، رنج و همراه با شياطين و گمراهان مـي 

1362: 156.(  
از ديدگاه فلسفي نيز انسان در طول مدت حيات مادي و طبيعي خود اعمـالي را انجـام   
داده كه حاصل اين اعمال رسوخ ملكاتي مناسب با اين اعمال در نفس اوست كه در حيات 

محـض اينكـه انسـان از حيـات      به. مادي وجود ماده مانع از ظهور و بروز اين ملكات است
خاطر عدم حضور ماده در اين نحـوه از حيـات    يات مثالي برسد بهمادي خارج شده و به ح

هايي نيكو است كـه   صورت يابند كه اين ظهور و بروز به اين ملكات مجال ظهور و بروز مي
انگيـز و   هايي كريه و نفـرت  برد و يا صورت ها لذت مي مالئم با نفس است و شخص از آن

سم همان ملكات نفساني فرد است كه از ها تجلي و تج كه همة اين صورت استآور  هراس
ايـن همـان عـذاب و    ). 15: 1380، خمينـي (وجود آمده است  اعمال وي در حيات مادي به

  ).496: 1380آشتياني، (پاداش برزخي است 
و ) 524 /1: 1374، طباطبـائي (از عالم برزخ يا مثال به عالم قبر نيـز تعبيـر شـده اسـت     

را كه در متون ديني به آن اشاره شده است را نـاظر بـه    برخي عالم قبر و عذاب و فشار قبر
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زيرا حيات انسـان بعـد از مـرگ بـدن     ). 221 /1: 1386جوادي آملي، (اند  عالم مثال دانسته
چون  ت؛مادي و ادراك لذت و درد و يا فشار و سختي مرگ و قبر همه مربوط به نفس اس

تنها در اين هنگام بلكه در وقت  پس از مرگ بدن مادي هيچگونه حس و ادراكي ندارد و نه
منظور از قبر  همان قبر نفس است كه  حقيقت درپس . استبه نفس  حيات نيز ادراك مربوط

  .عالم برزخ يا مثال است نه قبر جسم مادي
  

  حركت جوهري
حركـت جـوهري داراي   . يكي از مباني استكمال برزخي انسان اصل حركت جوهري است

 براي همـين، . ان استكمال برزخي را يكي از اين نتايج دانستتو نتايج متعددي است كه مي
  .كنيم اين اصل توضيحاتي بيان مي دربارةمختصراً 

طـور كـه متحـرك در اعـراض و      شويم كـه همـان   در حركت جوهري قائل به اين مي
اي كه در هـر   گونه كند به كند در ذات و وجود خود نيز حركت مي صفات خود حركت مي

مسافت حركت يك وجود سيال متصل اسـت يعنـي    .دو جوهري نو دار ذاتي جديد» آن«
شود درحقيقت يك وجود است نه وجودهـاي   حركت بر متحرك جاري مي ةوسيل آنچه به

شود بلكـه تحقـق ايـن     طور دفعي و آني محقق نمي وجودي است كه به. مختلف و متعدد
كنـد   ي مـي طور تدريجي و متصـل اسـت و حـد و حـدودهايي كـه متحـرك طـ        وجود به

كـدام   شوند نه اينكه هر طور تدريجي محقق مي حقيقت حدهاي يك وجود هستند كه به در
تـوان   طبق اين ديدگاه مـي  بر). 252: 1384، طباطبائي(يك وجود مستقل و جداگانه باشند 

. وجـود ثابـت و وجـود سـيال    : توان به دو قسم تقسيم كرد گونه گفت كه وجود را مي اين
است كه در آن حركت و تغيير و دگرگوني وجـود نـدارد بلكـه ايـن     وجود ثابت وجودي 

شـوند   صرف امكان ذاتي محقق مي شود مانند مجردات كه به طور يكجا محقق مي وجود به
وجود سيال هم وجـودي اسـت كـه همـراه بـا حركـت و       . و نيازمند به قوة وجود نيستند
طور تـدريجي و   جا بلكه بهطور يك وجودي است كه نه به. دگرگوني و بلكه عين آن است

طـور كامـل    تـوان گفـت كـه ايـن وجـود بـه       شود و هنگامي مي مرحله محقق مي به مرحله
درحركـت جـوهري در حقيقـت وجـود متحـرك عـين       . يافته كه حركت پايان يابد تحقق

پـس حركـت و متحـرك يـك     . حركت است يعني ذات آن را حركت تشكيل داده اسـت 
كي داريم كه نحوة وجودش سيالن و حركت اسـت و  در حركت جوهري ما متحر. چيزند

  ).256ـ  244: همان(كرده است  ذات آن را تغيير و دگرگوني پر
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  تجدد امثال
توان استكمال برزخـي   آنجا كه مي  اي عرفاني است اما از قاعدة تجدد امثال اگرچه قاعده

ر تبيـين اسـتكمال   گيري از ايـن قاعـده د   براي بهره ،كرداساس اين قاعده نيز تبيين  را بر
تجدد امثال در اصطالح عرفا به ايـن  . برزخي الزم است توضيحاتي در اين باب بياوريم

دم و  بـه  الوجـود دم  فيـاض واجـب   أوجـود از مبـد   يمعني است كه فيض هستي و اعطا
خـواه ماهيـات   . شـود  لحظه بر موجودات و ماهيات امكاني تجديد مي به آن و لحظه به آن

ردات و مفارقات از ماده باشند يا از نوع ماديات و امور مقارن به ماده؛ امكاني از نوع مج
وجود و حيات انساني همچنين ساير موجودات امكاني . و خواه جواهر باشند يا اعراض

كـه از مبـدأ    ي،آن در تغيير و تبـدل و تـازه شـدن اسـت؛ و فـيض هسـت       به پيوسته و آن
طـور   يعني بـه . يابد شود و تغيير مي نو ميلحظه  به لحظه د،رس بخش به ممكنات مي هستي

بعـد حيـات    ةو در لحظـ شود  ميخلع و لبس آن تجلي كه در سابق بوده به كلي معدوم 
رسد نه اينكه هستي  جديد و تجلي تازه كه مماثل با حيات و تجلي سابق است به آن مي

نو  به تجديد و نواين تجدد و سيالن و . و تجلي سابق عيناً بدون تغيير و ثابت مانده باشد
طور متصل و مستمر و بدون فترت و انقطاع اسـت و نيـز بـه     شدن فيض وجود چون به

پيوسته مشابهت و مماثلت بلكه اتحاد كامل وجـود دارد،   هم به يسبب اينكه ما بين اجزا
كنند؛ مانند نـور و   خود ممكنات از آن تجدد غافل هستند و آن را در ظاهر احساس نمي

كنـيم   ب ظاهر چنين احساس مـي شود اما به حس دم تجديد مي به كه دم حرارت خورشيد
رسـد   از يك صبح تا شام يك نور و يك حرارت است كه از خورشيد به ما مـي  كه مثالً

نور و حرارت از خورشيد جدا شده و به مـا   كه در اين مدت هزاران بار اجزاي حالي در
  ).164 /1: 1362همايي، (رسد  مي

متماثل وجود و نور را در ظاهر يك امر متصل وحـداني   يكه ما اجزانياساس و مبناي ا
بـا   يگوينـد وحـدت اتصـالي مسـاو     پنداريم يكي از قواعد مسلم فلسفي است كـه مـي   مي

هم پيوسـته و   متماثلش به ييعني چون يك چيز عيناً متجدد و اجزا. وحدت شخصي است
گردان بـه سـبب    آتش ةن و شعلبارا ةقطر كه چناننمايد  متصل است يك واحد شخصي مي

  ).همان(شود  استمرار و سيالن سريع اتصالي در حس مشترك امري ممتد ترسيم مي
   :نظم درآورده است اين قاعده را چنين به مثنوي معنويمولوي در 

ــرونصــورت از بي ــون     صـــورتي آمـد ـب ــه راجعـ ــا اليـ ـــد كانـ ــاز شـ  بـ
ــا ســاعتي اســت م  پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتي است  صــطفي فرمــود دني
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ـــا و مــاهــر نفـــس نـــو مــي  بــي خبــر از نــو شــدن انــدر بقــا       شــود دنـي
ــي   رسـدعمر همچــون جـوي نـو نـو مـي ــتمري مـ ــد  مسـ ــد در جسـ  نمايـ

  )33: 1385مولوي، (
  

  كمال انسان
انسان  نفس. قبل از پرداختن به بحث استكمال برزخي بايد منظور از كمال انسان را تبيين كنيم

وسـيلة عقـل    نفس به. عقل نظري و عقل عملي :تكه داراي دو بعد اس استداراي قوة عاقله 
وسـيلة عقـل عملـي رو     كنـد و بـه   سوي عقل فعال دارد و معقوالت را درك مـي  نظري رو به

. بنـدد  كار مي كند و به سوي بدن دارد و امورات مربوط به عمل و زندگاني خود را ادراك مي به
عقل هيوالني، عقل بالملكـه، عقـل بالفعـل، و    : ند ازا تداراي مراتبي است كه عبار عقل نظري

كمال عقل نظـري در آن اسـت كـه صـورت عـالم      ). 27 ـ 26: 1383سينا،  ابن(عقل بالمستفاد 
هستي و نظام آن به تمام و كمال در آن نقش بندد و عالم عقلي شود مشـابه بـا عـالم عينـي و     

وسيلة آن نفس بر بدن اسـتعال و غلبـه پيـدا     به عمل خير است تا بهكمال عقل عملي مباشرت 
پس كمال نفس انساني يا علمي است يا عملي؛ علمـي  ). 21ـ  20: 1981صدرالمتألهين، (كند 

در وجود هسـتند،   كه چنانموجودات روحاني و جسماني  ةهاي هم آن است كه او به صورت
ق بدني مجرد شود تـا هـيچ اثـري از    ياز عال اما كمال عملي چنان است كه نفس. منتقش شود

اش را  آثار بدني در وي نماند و بر قواي بدني خود مسلط باشد و خشم و شـهوت و انديشـه  
كـار بـرد    رأي صـحيح اقتضـا دارد در تـدبير زنـدگي بـه      كـه  چنـان در حد اعتدال نگه دارد و 

كمال نفس انساني وجود  كند كه مالصدرا بيان مي). 16 /4؛ 437 ـ 436 /3، 1375سهروردي، (
صـدرالمتألهين،  (عقل فعال براي نفس و صيرورت نفس به عقل فعـال و اتحـاد بـا آن اسـت     

كمال نفـس وجـود اسـتقاللي مجـرد و تصـور       :گويد همچنين مي). 586: 1363؛ 245: 1360
گونه كه هستند و مشاهده امور عقليه و ذوات نوريـه اسـت    ق اشيا آنيمعقوالت و علم به حقا

دانـد   اما وي غايت و نهايت كمال نفس انساني را در اين مي). 128 /9، 1981درالمتألهين، ص(
مالئكه به درجة عشـاق   ةملكي ارتقا يابد و از درج ةكه از حضيض درجة بهيمي به اوج درج

گردنـد و   اند و گرداگرد حريم كبريـايي او مـي   الهي و آنان كه سر بر آستان مقدس ربوبي نهاده
اند و دائماً به تسـبيح و   را منحصر در مالحظة جمال حضرت الهي مصروف داشتههم خويش 

ارتقا يابند و اين مقامي اسـت  شود  نميمشاهده  ها آناند و آني خستگي در  تقديس او مشغول
  ).340: 1360صدرالمتألهين، (اند  كه انبيا و اولياي عظام در وي سهيم و مشترك
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  استكمال برزخي
  در عالم برزخ يا مثال امكان وجود تكامل

با توجه به حيات برزخي انسان و با توجه به دو اصل حركت جوهري و قاعدة تجدد امثال 
توانيم قائل به تكامل انسان در عالم برزخ شـويم و ايـن مسـئله را امـري      رسد مي نظر مي به

  :ند ازا تكه عبارجوييم توانيم به چند دليل تمسك  براي اثبات اين مدعا مي. ممكن بدانيم
انسان موجودي است كه آميخته از قوه و فعل است و براي صـورت نوعيـة او حـد     )الف

نهايت  تواند سيري بي اي است كه مي گونه مشخصي تعيين نشده است و صورت نوعية انسان به
بسـيار   ).2 /9، 1981صـدرالمتألهين،  (هاي خـود را بـه فعليـت برسـاند      داشته باشد و دائماً قوه

هـاي خـود را بـه فعليـت      تواند همة قوه كه انسان در مدت حيات مادي خود نمي واضح است
از . خاطر كوتاهي عمر و يا وجود موانع و يا عوامـل ديگـر باشـد    درآورد؛ و اين ممكن است به

طرفي دليلي ندارد كه راه براي انسان بسته باشد و انساني كه در طول عمر مادي و طبيعي خـود  
به فعليت محض تبديل كند بعد از رحلت از عالم ماده ديگر رسـيدن بـه    نتوانسته است خود را

اي كه در عالم ماده توانسـته بـه    همان اندازه كسي به يعني هر د؛فعليت براي او امكان نداشته باش
. نمايد همان وضع باقي بماند؛ چنين نظري موجه نمي فعليت برسد بعد از رحلت از عالم ماده به

بهتر اسـت  . و استعدادها نفس است بلكه با يكديگر اتحاد وجودي دارند چون موضوع اين قوه
يم نفس است كه حالت بالقوه دارد و مادامي كه نفس وجود دارد قوه و استعدادهايش نيـز  يبگو

نيست كه نفس را بتوان از بالقوه بـودنش   موجودند و قابل تفكيك از يكديگر نيستند يعني چنين
هـا بـه فعليـت برسـند و      ز متمايز از يكديگر دانست مگر اينكـه قـوه  را دو چي ها آنجدا كرد و 

كه هنـوز داراي    صورتي دركند  ميپس انسان به عالم برزخ سفر . ل شوديبودن نفس نيز زا بالقوه
  .اي باشد امكان حركت و تكامل وجود دارد جا كه قوه قوه است و هر
  :توان چنين گفت خالصه مي

ة حركت جوهري بـه فعليـت   ليوس بهشماري است كه  يي بها قوهنفس انسان داراي . 1
ي وجود دارد كه با حركت ا قوهي كه در بدن است، در نفس نيز ا قوهو متناظر با هر  رسد يم

چنـين انسـان داراي مقـام اليقـف      و هم )همان( دهد يمجوهري سير تكاملي خود را انجام 
ي است كه داراي مراتب مختلف ا هگون معني كه خلقت انسان به بدين) 343 /8 :همان(است 

است كه ممكن است بعضي مراتـب و  مانند آن و اطوار گوناگوني نظير بدن، نفس، روح و 
و ظهور و بروز نداشته باشند و پس از گذر از  نباشدمكشوف  شيبرااطوار او در عالم ماده 

 .رفتن حجاب ماده ظهور و بروز يابند عالم ماده و كنار
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اتحـاد  استعدادهاي نفس از آن جدايي و انفكاك نداشته و با يكديگر  ازآنجاكه قوه و. 2
 .وجود نفس موجودند به اند دهينرسدارند پس همواره تا به فعليت وجودي 

 تـوان  يمـ و حتـي   ابدي ينمدر مدت عمر طبيعي و مادي، انسان به فعليت محض دست . 3
مـدت كوتـاه و محـدود عمـر      در توانـد  ينمنهايت دارد پس هرگز  گفت چون انسان سيري بي

 .گيرد در زماني محدود قرار تواند ينمنهايت  بي ا،طبيعي و مادي به فعليت محض دست يابد زير
نتيجه اين است كه انسان بعد از رحلت از عالم طبيعت و قرار گـرفتن در بـرزخ هنـوز    

برساند و  هاي خود را به فعليت چون در عالم ماده نتوانسته است تمام قوه ت،داراي قوه اس
توان چنين نتيجه گرفـت   پس مي.جا كه قوه حضور داشته باشد استكمال نيز وجود دارد  هر

كه در عالم برزخ چون هستي انسان آميخته با قوه است امكان حركت برايش وجود دارد و 
 اسـت اين حركت از سنخ تغيير جوهري و ذاتي خواهد بود و اين همان تكامل و استكمال 

  .جوهري تغييراتي اشتدادي هستندزيرا تغييرات 
توان به سه عالم عمـده و كلـي    عوالم نظام هستي را ميشد همانطور كه قبالً نيز اشاره  )ب

اين سه عالم رابطـة طـولي بـا    . اند از عالم ماده، مثال يا برزخ و عالم عقل تقسيم كرد كه عبارت
ق عـالم مثـال و عـالم مثـال     ؛ عالم عقل مافو استيكديگر دارند يعني هر يكي مافوق ديگري 

الزمة طولي بودن اين عوالم اين است كه عـالم مـافوق كمـاالت عـالم     . مافوق عالم ماده است
تر دارا باشد و كماالتي را نيز داشته باشد كه عالم مادون نداشته و  تر و كامل نحو تمام مادون را به

هايي مشابه و ماننـد   ن عوالم نظامدر اي. ها و نواقص عالم مادون را نيز ندارد همچنين محدوديت
هـا محـدوديت و    رويم اين نظـام  يكديگر وجود دارد اما هر چه به سمت عوالم مافوق پيش مي

  ).338ـ  336: 1384، طباطبائي(شوند  تر مي نواقص خود را از دست داده و كامل
وجـود  توان نتيجه گرفت كه در عالم برزخ و مثال نيـز تكامـل    با توجه به مقدم فوق مي

دارد زيرا عالم مثال مافوق عالم ماده است و نظام حاكم بر عالم مثال مشابه نظام حـاكم بـر   
هايي كه در عـالم مـاده    كه يكي از نظام آنجا از. ها و نواقص عالم ماده است بدون محدوديت

جاري است تكامل و حركت استكمالي است پس در عالم بـرزخ نيـز تكامـل و اسـتكمال     
يعني مـا  . ها و نواقص و موانعي كه در عالم ماده وجود دارد بدون محدوديت وجود دارد اما

تـر از عـالم مـاده اسـت و      رو هستيم كه بسيار مترقـي  بهدر عالم مثال با يك نظام تكاملي رو
  .استمطابق با قوانين و نظام حاكم بر عالم مثال 

بحث بيشـتر پرداختـه    در ادامه به اين(يكي از لوازم قاعدة تجدد امثال تكامل است  )ج
شـود الزمـة آن نيـز عـام      كه اين قاعده عام و شامل تمامي نظام هستي مي آنجا و از) شود مي
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طبق اين قاعده سرتاسر نظـام هسـتي    يعني بر د؛ياب و به سرتاسر نظام هستي تعميم مياست 
ل است جمله عوالم و مراتب هستي عالم مثا شود و از مشمول قاعدة تكامل مي) ماسوي اهللا(

  .پس در عالم مثال نيز تكامل وجود دارد
  

  چگونگي تكامل در عالم برزخ
كـه ايـن    اسـت پس از بيان اينكه در عالم برزخ نيز براي انسان امكان تكامل وجود دارد بحـث  

رسد كه چگونگي تكامل در عالم برزخ  نظر مي به. يابد تكامل چگونه و بر چه اساسي تحقق مي
  .حركت جوهري و تجدد امثال: اند از مبنا تبيين كرد و آن دو مبنا عبارتتوان بر طبق دو  را مي

  
  تبيين چگونگي تكامل برزخي بر اساس حركت جوهري) الف

بودن داراي تغيير و حركت  خاطر بالقوه تواند به نيز مي ءشير قبالً اشاره كرديم كه ذات و جوه
همچنين بيان . ش داده و تكامل يابدهاي خود را افزاي وسيلة اين حركت فعليت بهشيء باشد و 

كند  سمت فعليت حركت مي وسيلة حركت جوهري به كه نفس انسان نيز بالقوه است و بهشد 
دوران نـوزادي و بيسـت   كه مـثالً مـا بـين     يطور به ،و اين مسئله امري واضح و مشهود است

دانـيم   ن نـوزاد نمـي  ساله را دقيقاً هما شويم و هرگز فرد بيست يك فرد تفاوت قائل ميسالگي 
  .دانيم كه رشد و نمو كرده و تكامل يافته است بلكه آن را همان نوزادي مي

انـدازه كـه    براي انسان در سير تكاملي خود حد و مرز مشخصي وجود ندارد بلكه بـر هـر  
شماري  يهاي ب پس انسان داراي قوه. نهايت داشته باشد رود و سيري بي تواند پيش بخواهد مي
اي نباشد حركتـي نيـز    كنند زيرا اگر قوه نهايت او را فراهم مي حركت و سير بي ةيناست كه زم

تواند در مدت عمـر محـدود مـادي خـود      از طرفي انسان هرگز نمي. صورت نخواهد گرفت
هاي خود را تماماً به فعليت برساند و به فعليت محض دست  چنين سيري را انجام دهد و قوه

جمله كوتاهي عمـر، وجـود موانـع مختلـف و      طر عوامل متعددي ازتواند به خا يابد و اين مي
. زماني محـدود و مشـخص باشـد    ةنهايت در بين دو نقط همچنين محال بودن قرار گرفتن بي

تواند در حيات مادي خود به فعليت محـض نائـل شـود و بـه      كس نمي شايد بتوان گفت هيچ
توانند بـه   اگر چنين باشد اندك افرادي مي يا( اي ندارد كه هيچ قوه عوالم بعد سفر كند درحالي

 .)ها بسيار كوتـاه اسـت   ها برزخ نخواهند داشت يا برزخ آن صورت آن اين مرتبه برسند در اين
توان چنين گفت كه انسان بعد از رحلت از عالم مـاده و ورود بـه عـالم بـرزخ هنـوز       پس مي

  .حركت وجود داردنتيجه با وجود قوه زمينة تغيير و  حالت بالقوه دارد؛ در
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دانيم قوه نيازمند به موضوعي است تا ضمن آن تحقق داشته باشد و در  كه مي طور نهما
اما در عالم برزخ ماده حضور ندارد بلكه فقط برخي  ،استعالم ماده اين موضوع همان ماده 

پس قوة موجود در عالم برزخ در ضمن چه چيزي تحقق دارد؟ در  .داز آثار ماده وجود دار
نظر گرفت كه وقتي ما در مورد يك عـالم صـحبت    اسخ به اين سؤال بايد اين مطلب را درپ

كنيم، آن عالم داراي نظام و قوانين خاص خود است و ما بايد مطالب خود را با آن نظام  مي
هاي مـادون خـود را    قبالً گفته شد كه عالم مافوق كماالت و داشته. و قوانين مطابقت دهيم

توانيم در عالم برزخ نيز ماده يا قابلي را در نظر  پس مي. دارا است وديتبدون نقص و محد
بگيريم كه محدوديت و نواقص عالم ماده را ندارد و مطابق با نظام و قوانين حاكم بر عـالم  

  1.برزخي ناميد ةتوان آن را ماد برزخ است و مي
موضـوعي اسـت كـه     توانيم قائل شويم كه در عالم برزخ نيز قـوه داراي  طوركلي مي هب

توانيم در عالم  چه در اين عالم ماده وجود ندارد اما باز هم مي اگر. مطابق با عالم برزخ است
توانيم موضوع قوه را همان نفس بدانيم كـه در دنيـا نيـز بـه      مثال قائل به قوه شويم زيرا مي

منزلـة   بـه تعبير مالصدرا محل و موضوع ملكات اخالقي بوده و در برزخ نيز همان ملكـات  
نفس امـري  شد نيز اشاره  طوركه قبالً نهما. شوند تجليات و ظواهر وجودي نفس ظاهر مي

چه در عـالم  است بالقوه است پس قوه و استعداد مربوط به نفس است و نفس موضوع آن 
  .ماده و چه در عالم مثال

ديت خـاطر محـدو   توان چنين نتيجه گرفت كه نفس انسان به پس با بيان اين مطالب مي
قواي خود را ندارد ولي در عالم برزخ بـا كنـار رفـتن موانـع و      ةظهور هم ةعالم ماده، زمين

كنـد و   فراهم شدن مقتضيات و علل، نفس قابليت اعطاي صور و ظهورات جديد را پيدا مي
  .شود ترتيب استكمال برزخي نفس محقق مي بدين

ست، پس ديگر ميـان حركـت   به اين مطلب كه گفته شد موضوع قوه همان نفس ا با توجه
جوهري انسان در عالم ماده و استكمال برزخي او تفاوتي نخواهد بود و حركـت جـوهري بـه    

با اين تفاوت كه در عـالم مـاده ايـن حركـت در      استنحو قابل پياده شدن در عالم برزخ  همان
سـتر  گيرد اما در عالم برزخ چنين نيست و ايـن حركـت اسـتكمالي در ب    بستر ماده صورت مي

پذيرد يعني همانطوركه نفس براي استكمال خود در عالم ماده  جسم و بدن برزخي صورت مي
بـرد   كرد در عالم برزخ نيز براي استكمال خود از بدن برزخي بهره مـي  از بدن مادي استفاده مي

وجود بدن برزخي نيز در . كه همان ظهور ملكاتي است كه نفس در عالم ماده كسب كرده است
پـس موضـوع   . طلبد مجال ديگري را مي مسئلهاست كه پرداختن به اين شده اثبات  جاي خود
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دو عالم يكسان اسـت بـا    و چگونگي آن در هر ـ استكه همان نفس ـ  حركت جوهري انسان
  .برزخي است جسمي و ديگري در بستر مادجسم اين تفاوت كه يكي در بستر 

  
  جدد امثالت ةاساس قاعد تبيين چگونگي تكامل برزخي بر )ب
خلـع و لـبس يـا     در رونددم  به تجدد امثال هستي دم ةاساس قاعد طوركه گفته شد بر نهما

بيان شـد   ،طرفي از. شدني تكامل است چنين نو ةشدن است و الزم حال نو ايجاد و اعدام در
آن يعني تكامل نيز مربوط به سرتاسـر   ةيابد و الزم كه تجدد امثال در كل هستي جريان مي

اساس موجوداتي كه در  براين. شود شامل عالم برزخ يا مثال نيز مي ن،بنابراي و استهستي 
انـد   ه و وارد آنجـا شـده  كـرد هايي كه به عالم بـرزخ مسـافرت    عالم برزخ هستند و انسان

يعني هر لحظه معدوم شده . هستندهستي  أريافت فيض از مبدشدن و د حال نو دم در به دم
همان وجود قبل از اعدام  دقيقاً ها آناما وجود بعد از معدوم شدن شوند  ميو دوباره ايجاد 

زيرا اگر چنين باشد اين ايجاد و اعدام مثمر ثمر نخواهد بود؛ پـس الجـرم وجـود    نيست، 
 ةتوانـد در مرتبـ   البته وجود بعد از اعـدام نمـي  . استبعد از اعدام متفاوت با قبل از اعدام 

پـس وجـود بعـد از     ؛اين نيز عبث خواهـد بـود   ا،زير د،شتر از وجود قبل از اعدام با پائين
 ياي باالتر از وجود قبل از اعدام خواهد بود و ايـن يعنـي تكامـل و ارتقـا     اعدام در مرتبه

د و صورت است كه هر لحظـه وجـود جديـ    اساس تجدد امثال بدين پس تكامل بر. وجود
  .شود ميافاضه ه شيء تري ب كامل

كـه   م،ا استدالل اول دارد و آن اين اسـت كـه اسـتدالل دو   استدالل دوم تفاوت اندكي ب
مصاديق آن بيشتر اسـت چـون    ةاعم از استدالل اول بوده و داير ت،مبناي تجدد امثال اس بر

  .شود شامل موجودات ديگر برزخي نيز مي
  

  لوازم و نتايج تكامل برزخي
  اول ةالزم )الف

ن است كه افرادي كه در عـالم مـاده سـير    يكي از لوازم و نتايج استكمال برزخي يا مثالي اي
ايـن سـير   با مشكل مواجه شده و متوقف و يا كند شده است در عالم مثال  ها آناستكمالي 

افرادي همچون مجـانين   مثالً. تواند ادامه يابد ميموانع مادي و طبيعي  دنداشتنخاطر وجو به
شوند و دچار مرگ  هاي سخت مي روند و يا افرادي كه داراي بيماري و اطفالي كه از دنيا مي
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در عالم ماده متوقـف و يـا    ها آنكه سير استكمالي مانند آن گردند و  اخترامي و زودرس مي
توانند سير استكمالي خود را از سر بگيرند و ادامـه دهنـد و    كند شده است در عالم مثال مي

دست آورند و  هالم مثال باند در ع آنچه را در عالم ماده از دست داده و از تحصيل آن بازمانده
اين امر با عدل الهي سازگار بوده و شبهات متعـددي را كـه در   . دكنننواقص خود را جبران 

  .دهد ، پاسخ ميام مطرح استهاي زود هنگ الخلقه و مرگ هاي ناقص مورد انسان
  
  دوم ةالزم) ب
و اخـروي  ديگر استكمال برزخي آن است كه هر فردي سير تكاملي و حيات دنيـوي   ةالزم

سير استكمالي هـر  . ها متفاوت است خود دارد كه با سير ديگر نفوس و انسان مخصوص به
شـدن در عـالم مـاده ادامـه      او شروع شده و بعد از متولـد  ةگيري نطف فردي از ابتداي شكل

قيقت سير اسـتكمالي مثـالي   ح در. دارديابد و بعد از ورود به عالم مثال نيز اين سير ادامه  مي
طور ادامه يافته تـا   ناين سير همي. سير استكمالي او در عالم ماده است د دنباله و ادامةهر فر

افراد مختلف در رسيدن به عـالم بـرزخ    كه چنانپس . اينكه به عالم عقل و مافوق آن برسد
، در رسيدن به مراتب و منازل شوند ر و ديگري ديرتر وارد آن مييكسان نيستند و يكي زودت

اين است كـه هـر فـردي     ةدهند اين مطلب نشان. نيز يكسان نخواهند بود ها نآديگر و طي 
خود دارد كه با ديگري متفاوت است و آنچه در متـون دينـي از آن بـه     قيامت مخصوص به

طبق اين مبنا مرتبه و منزلي از مراتـب و منـازل ايـن     شود بر قيامت و سراي آخرت تعبير مي
برسد؛ بسته به اينكه آن زودتر و ديگري ديرتر به دي فرسير استكمالي است كه ممكن است 

  .فرد چقدر در اين مسير براي پيشرفت خود تالش كرده باشد
آيد واضح و آشكار است  مي تفاوت تقرير فوق از قيامت با آنچه از ظواهر آيات قرآن بر

و  هـا  انسـان  ةقيامت زماني است كـه همـ  : كنند زيرا ظاهر آيات قيامت را چنين توصيف مي
تـا  شـوند   مـي شوند و در سراي محشر حاضـر   حتي ديگر موجودات از قبرها برانگيخته مي

اعمال آنان حسابرسي شود و پس از حسابرسي بهشتيان به بهشت و جهنميان به جهنم برده 
رسـيدن آن   آن است كه قيامت يك زمان مشخص داشـته و فـرا   ةدهند اين بيان نشان.شوند 

ها در يك زمان واحـد و مشـخص بـا يكـديگر      انسان ةهم. استها يكسان  انسان ةبراي هم
آيـد ايـن    كه آنچه از استكمال برزخي بدست مـي  صورتي در .شوند وارد محشر و قيامت مي

و  سـت اي از سير استكمالي هر فردي است كه مخـتص بـه او   مرتبهمنزلة  بهاست كه قيامت 
هـر فـردي قيامـت     يازا ن بـه پـس در ايـن بيـا   . هسـتند ها در رسيدن به آن متفـاوت   انسان



 75   رضا رسولي شربياني و احمدرضا هنري

  1390، بهار و تابستان اول، شمارة دوم، سال حكمت معاصر

مخصوص به او وجود دارد كه افراد در رسيدن به اين مرتبـه يكسـان نيسـتند امـا در بيـان      
هـا در   انسـان  ةظواهر متون ديني يك قيامت وجود دارد كه براي همه يكسان اسـت و همـ  

  .يابند واحد و مشخص در آن حضور ميزماني 
. جست در جهت رفع اين تعارض بهره ها آندر قرآن آياتي آمده است كه شايد بتوان از 
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 أزلفَت«: فرمايد و همچنين مي. )بخشد او حال به سود چه تذكر آن و گردد، خود كار متذكر
  .)سازند مى نزديك پرهيزكاران به را بهشت() 90/شعراء(» للْمتَّقين الْجنَّةُ

  :فجر آمده است 23 ةدر ذيل آي البيان مجمعدر تفسير 
 رنـگ  شـد  نـازل  آيـه  ايـن  چـون  كـه  شده روايت خدرى سعيد ابى از مرفوع روايت در

 تـا  شـد  معلـوم  منيـرش  ةچهر از و كرد تغيير ـ  آله و عليه اللَّه صلّىـ  داخ رسول صورت
 حضـرت  آن حـال  از آنچـه  از شد سخت ـ  آله و عليه اللَّه صلّىـ  پيامبر اصحاب بر اينكه
 كه آمده پيش اى تازه امر على يا گفتند و ـ  السالم عليهـ  على خدمت رفتند بعضى و ديدند

 آمـد  ـ  السالم عليهـ  على پس ديديم، ـ  آله و عليه اللَّه صلّىـ  برپيغم ةچهر در را  آن اثر ما
 سـپس  بوسـيد،  را حضـرت  كتـف  دو ميـان  و گرفت آغوش در را پيغمبر سر پشت از و

: اسـت؟ فرمـود   شـده  اى حادثـه  چـه  امروز شما فداى مادرم و پدر خدا رسول يا: گفت
 آن چگونـه  كردم عرض :گويد .»جهنَّمب يومئذ ء جِي و« كرد قرائت من براى و آمد جبرئيل

 و زمـام  هفتـادهزار  با كشند مي را آن كه فرشته هفتادهزار را آن آورند مى :فرمود آورند، را
 را محشـر  اهـل  تمـام  كننـد  رها را آن اگر كه خوردنى تكان خورد مي تكانى پس زنجير،
 محمـد  يا تـو  بـا  مرا: گويد مي پس .كنم مي مبه جهن اعتراض من سپس سوزانيد، خواهد

 مگـر  مانـد  نمي نفسى هيچ پس .من بر را تو گوشت كرده حرام تحقيق به خداوند ،كار هچ
 »امتـى  امتـى  رب« :گويـد  مـي  ـ  آله و عليه اهللا صلىـ محمد   و نفسى نفسى گويد مي اينكه

  .)81 /27 :1360 طبرسي،(

نم را طوركه در روايت و ظـاهر آيـات بيـان شـده در روز قيامـت بهشـت و جهـ        نهما
را چنين بيان كرد كه با توجه به اينكه بهشت و جهنم نتايج  مسئلهشايد بتوان اين . آورند مي

بـه تعبيـر ديگـر    . شود و يا جهـنم  اعمال انسان است پس انسان با اعمال خود يا بهشت مي
اش اين است  اگر اين بيان را بپذيريم الزمه. جهنمي خود جهنم است و بهشتي خود بهشت

 ةقيامت جدا و بهشت و جهنم مخصوص به خود را دارد كـه بـا آنچـه در الزمـ     كس كه هر
  .استكمال برزخي بيان شد نيز سازگار است
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  سوم ةالزم )ج
يعنـي آنچـه    ،خر و باقيات صالحاتأاز لوازم ديگر استكمال برزخي اين است كه اعمال مات

د و آنچـه خـود فـرد در    دهن افرادي كه در عالم ماده هستند براي فرد رحلت كرده انجام مي
شـود،   مـي پـذير   ، توجيهار آن بعد از مرگش نيز وجود داردآثو زمان حيات خود انجام داده 

برد تكاملي نباشد پـس كارهـايي كـه افـراد      زيرا اگر براي فردي كه در عالم برزخ به سر مي
دن و سودي نخواهد داشت و سودمند بو برايشدهند  حاضر در عالم ماده براي او انجام مي

  .عقالني بودن اين مطلب در گرو وجود تكامل برزخي است
  

  چهارم ةالزم )د
توان از لوازم ديگر استكمال برزخي دانست؛ زيرا در جاي خود  بودن عالم برزخ را مي زمانمند

پـس  . شـود  گيري مـي  زمان اندازه باگفته شده است كه زمان مقدار حركت است كه حركت 
كـه در   آنجا نتيجه از در. استاست داراي زمان مختص به خود چون هر حركتي داراي مقدار 

 ـ همان زمان ـ عالم برزخ نيز حركت جوهري وجود دارد و حركت جوهري نيز داراي مقدار
اين مطلب اين نيست كه زمان برزخ  ةالبته الزم. پس در عالم برزخ نيز زمان وجود دارد است

وهري در عالم برزخ با حركت جـوهري عـالم   نيز همان زمان عالم ماده باشد زيرا حركت ج
پس زمان هم مطابق بـا عـالم بـرزخ    . ماده تفاوت دارد چون در عالم برزخ ماده حضور ندارد

جلوگيري از اين اشتباه بهتر است بگوييم كه عالم برزخ نيز داراي ظرف زمـاني   براياست و 
  .شود است كه از آن به دهر ياد مي

  
  پنجم ةالزم) ذ

موضـوع  شد به موضوع قوه در عالم برزخ عنوان  در بحث استكمال برزخي راجع طوركه نهما
تعقل و اراده اسـت كـه    ةجمله قو از گوناگونينفس داراي قواي . استكمال برزخي نفس است

ـ  به سبباين قوا  ةهم تـوان نتيجـه    پـس مـي   .دتجردشان در برزخ به همراه نفس حضور دارن
اي تعقل و اراده هستند؛ اراده نيز دال بر وجود اختيار اسـت  ها در برزخ نيز دار گرفت كه انسان

وجـود   سـبب پس بـه   .دتواند تصميم بگيرد و اراده كن زيرا انسان با وجود اختيار است كه مي
اما بايد به اين نكته توجه داشت كه اختيار در عالم برزخ  .داراده، در برزخ نيز اختيار وجود دار

تـر و در عـالم بـرزخ     اختيار در عالم مـاده وسـيع   ةند زيرا دامنا تا يكديگر متفاوبو عالم ماده 
بـا   هاي مختلف اسـت كـه بعضـاً    دليل اين است كه اختيار هميشه بين گزينه. محدودتر است
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هاي مختلف حاالتي وجود دارد كه ثواب و خيـر   بين حالت در مثالً. يكديگر نيز متضاد هستند
عنصـري وجـود نـدارد     ةچون در عـالم بـرزخ مـاد    .شرو ت و حاالتي نيز گناه و معصيت اس

اختيـار در عـالم    ،بنـابراين  ت،گناه است وجود نخواهد داش ةعدمتعارض و تصادم كه از علل 
شـود و هميشـه بـين خـوب و      بـه گنـاه نمـي    يبرزخ موجب انتخاب بد و ايجاد شر و ابـتال 

اختيار وجـود داشـته   جا كه  تر جريان دارد و همچنين اختيار موجب تكليف است و هر خوب
امـا   .تتكليف مربوط به موجودات مختار اسـ  باشد تكليف نيز وجود خواهد داشت و اساساً

اختيـار در بـرزخ محـدودتر از     ةهمين سبب است كه دامن عالم برزخ سراي تكليف نيست؛ به
و  اينكه اختيار در برزخ همان اختيـار در عـالم مـاده پنداشـته نشـود      لذا براي. عالم ماده است

گوييم كه در عالم برزخ  ناميم و مي اختيار در برزخ را انتخاب مينشود، موجب اشتباه و مغالطه 
قدرت انتخاب وجود دارد زيرا انتخاب هميشه بين دو حالت است و در برزخ نيز هميشـه دو  

  .آنجا راه نداردتر جريان دارد زيرا بد و شر در  حالت خوب و خوب
تبـع   را كسب كرده است به ها آنس در دنيا با اعمال خود سيرت و ملكات ناپسند كه نف

توانـد در قـدرت انتخـاب فـرد و      و اين ملكـات مـي  شود  ميبرزخي منتقل  ينفس به وعا
همين دليل باشد كه ما  ثير مستقيم داشته باشد و شايد بهأهاي انتخاب او در عالم برزخ ت زمينه

ت هستيم تـا بتـوانيم در زنـدگي تكميلـي     در دنيا مكلف به كسب ثواب يا انجام ملكات مثب
كـه از انجـام    ت،زيرا ملكات مثبـ  .متري داشته باشي تر و موفق برزخي قدرت انتخاب وسيع

هاي مثبت است كـه باعـث    موجب افزايش انتخاب د،آي دست مي و صحيح به هشايستافعال 
  .دهد و او را به مراتب باالتر سوق مي شود رشد و ترقي فرد مي

  
  زخي در آيات قرآنتكامل بر

. دال بر تكامل برزخي انسان باشد وجـود نـدارد   شايد بتوان گفت در قرآن آياتي كه صريحاً
. كـرد توان چنين مطلبي را اسـتنباط   مي ها آناما موضوعاتي در قرآن مطرح شده است كه از 

  .پردازيم در ذيل به برخي از اين موضوعات مي
  
  نسخ )الف

. )2197 /2: 1378 ريگي، بندر( زايل كردن و باطل كردن استيكي از معاني نسخ زدودن و 
ـ  أمنيتـه  في الشَّيطانُ أَلْقَى تَمنَّى إذا إلَّا نَبِي ال و رسول منْ قَبلك منْ أرسلْنا ما و« ةآي در  خُفَينْس
لْقي ما اللَّهطانُ يدل در چيزى يطانش وقتى آنكه مگر نفرستاديم پيامبرى و رسولى هيچ(» الشَّي 
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 معنـا  همـين  به نسخ ةواژ .)52/حج( )كند مى زايل دلش از را شيطانى يالقا خدا افكند مى او
 و است ديگر اى نسخه به كتاب نسخه يك نقل نسخ ةكلم ديگر معناى. است شده استعمال

به  ديگر كتابى و برده بين از را اولى كتاب گويى كه گويند يم نسخ جهت اين از را عمل اين
 إِنَّما قالُوا ينَزِّلُ ماب أَعلَم اللَّه و آيةٍ مكانَ آيةً بدلْنا إِذا و« ةآي در جهت همين به و اند آورده جايش
فْتَرٍ أَنْتلْ مب مونَ ال أَكْثَرُهلَمعفرمايد مى آمده و تبديل ةكلم نسخ ةكلم جاى هب) 101/نحل( »ي :

 نـازل  چـه  اينكه به است داناتر خدا اينكه باكنيم  مى تبديل ديگر آيتى جاى هب را آيتى چون«
  .»دانند نمي بيشترشان ولى بندى مى دروغ تو: گويند مي د،كن مى

صورت كـه   يكي نسخ شرايع است؛ بدين. به دو صورت در نظر گرفتتوان  مينسخ را 
 كل ديگـر شـ . سـازد  را باطل مـي  كند و آن از خود را نسخ مي شريعت جديدي شريعت قبل

. ديگـري را نسـخ كنـد و حكـم آن را باطـل سـازد       ةآي اي نسخ مربوط به اين است كه آيه
شود دائمي نبـوده و   شريعت جديد نسخ مي ةوسيل حقيقت نسخ اين است كه شريعتي كه به

ديگـر نسـخ    ةآيـ  ةوسـيل  اي كه بـه  فقط براي زمان خاصي كارايي دارد و همچنين حكم آيه
 مـا «: فرمايـد  قرآن در اين زمينه مي. مان و شرايط خاصي بوده استبراي زشود موقتي و  مي

 از چـه  هـر ( »قَديرٌ شيء كل على اللَّه أَنَّ تَعلَم أَلَم هامثل أَو منْها خيرب نَأْت نُنْسها أَو آية منْ نَنْسخْ
 مانند يا آن از بهتر) سازيم متروك و( بريم خاطرها از را آن حكم يا كنيم نسخ را قرآن آيات
  .)106 /بقره( )است؟ قادر چيز هر بر خدا كه دانى نمى آيا. بياوريم آن

ه بـا تكامـل يـافتن و    دهـد زيـرا همـرا    نسخ را تكامل انسان تشكيل مـي  ةمسئلزيربناي 
يابد و يك شريعت و يك آيـه   شريعت و آيات مناسب با وضع او ظهور مي پيشرفت انسان

و دريافت دستورات و احكام جديد را التر و ترقي يافتن او ه مراحل بارسيدن انسان ب ةزمين
خود از اعتبار  به كند و با ورود انسان به مراحل باالتر دستورات و احكام قبلي خود فراهم مي
اي راه يابد كه دستوارات و قـوانيني را دريافـت    تا جايي كه انسان به مرحله .دشو ساقط مي

نيست و اين قوانين بـراي   ها آنديگر نيازي به تجديد  كند كه درنهايت كمال خود هستند و
توان وضع بشـر را مثـل يـك     در مقام تمثيل مي. ها براي بشر راهگشا خواهد بود زمان ةهم

كند و با ورود به كالس بـاالتر   آموز دانست كه از يك كالس به كالس باالتر ترقي مي دانش
ترقـي او نخواهـد شـد و توقـف در      هاي قبل او را اقناع نخواهد كرد و باعـث  ديگر درس

نسخ جز بـا تكامـل انسـان سـازگار      ةمسئلپس . زدن خواهد بوددرجا ةمنزل همان مباحث به
 ةنظر عالمه طباطبايي نسخ فقط مربـوط بـه تشـريع نيسـت بلكـه در حـوز       از. نخواهد بود

گيرد،  او را ميرود و پيامبر ديگري جاي  وقتي پيامبري از دنيا مي يابد مثالً تكوين نيز راه مي
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 گيـرد  ديگري جاي آن را مـي  ةاي نسخ شده و آي چون هر دو آيات تكويني الهي هستند آيه
  .)381: 1374 ،طباطبائي(

به عالم ماده و طبيعت  ، ازآنجاكه تشرع فقط مربوطنسخ را فقط در مورد تشريع بدانيماگر 
امل انسان در عالم طبيعت فقط بر تك مسئلهاست و در عوالم بعد تشريع وجود ندارد پس اين 

اما اگر مطابق با نظر عالمه طباطبايي نسخ را هم مربوط به تشريع و هم مربـوط  . كند داللت مي
نسخ را دال بر تكامل مطلق انسان اعم از تكامل در عالم مـاده  مسئلة توانيم  به تكوين بدانيم مي

نيز نسخ راه يابـد يعنـي حقيقتـي     بدانيم زيرا اگر در تكوين خ،جمله عالم برز از م،و ساير عوال
تر انسان وجود قبلـي او را   توان گفت كه وجود جديد و كامل حقيقت ديگري را نسخ كند مي

شود و هم حيات معنوي و روحاني  كند و اين مطلب هم شامل حيات مادي انسان مي نسخ مي
جملـه   الم ازعـو  ةآيد عام است و شـامل همـ   دست ميبه او؛ يعني تكاملي كه از نسخ تكويني 

  .كند شود اما نسخ تشريعي فقط تكامل انسان را در حيات مادي توجيه مي عالم برزخ مي
  
  شفاعت )ب
 مقابل ةنقط و شده گرفته »مثله الى الشيء ضم«و  جفت معني به شفع ةريش شفاعت از ةكلم
 فـرد  شـدن  ضميمه به سپس). 1/1197: 1378ريگي،  بندر( است تنها و تك معنى به وتر آن
 متوسل كه شخصى حقيقت در. است شده اطالق تر ضعيف فرد به كمك تر براى قوي و برتر
 نيـروى  لـذا  نيسـت  كافى به هدف رسيدنش براى تنهايى به خودش نيروى شود مي شفيع به

 خواهـد  مـي  به آنچـه  ه وكرد چندان دو را آن نتيجه در و زند مى گره شفيع نيروى با را خود
بـه   بسـت  مى به كار را خود نيروى تنها و كرد نمى را اين كار اگر هك،طوري به ،شود مى نائل

 بـوده اسـت   ضـعيف  و نـاقص  تنهـايى  بـه  خـودش  نيـروى  چون رسيد؛ نمى خود مقصود
 .)224 /1: 1374 شيرازي،(

 شـخص  يعنـى  زنـد  مـى  دور شونده شفاعت موضع تغيير و دگرگونى محور بر شفاعت
 آمده بيرون كيفر درخور و نامطلوب وضع يك از كه سازد مى فراهم موجباتى شونده شفاعت

 مسـتحق  و شايسـته  كـه  دهـد  قـرار  مطلـوبى  وضـع  در را خـود  شفيع با ارتباط ةوسيل به و
 اصـالح  وسيلة و تربيت عالى مكتب يك واقع در شفاعت نوع اين به ايمان. شود بخشودگى

 .است اخير نوع از اسالم منطق در شفاعت .است آگاهى و بيدارى و آلوده و گناهكار افراد
. اسـت شفاعت نيز بيانگر تكامل انسان مسئلة توان چنين استنباط كرد كه  از مباحث فوق مي

طوركه گفته شد چيزي جز اين نيست كه شفيع كـه داراي وجـودي    زيرا حقيقت شفاعت همان
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و مطلوب خود خارج سـاخته   شونده قرار گرفته و او را از وضع نا شفاعتتر است در كنار  قوي
خـروج از وضـع نـامطلوب و رسـيدن بـه وضـعيت مطلـوب        . كندها را محو  گناهان و آثار آن

ديگر است و  ةدرج مرتبه و درجه به مرتبه و حقيقت همان ترقي وجودي يعني صعود از يك در
يابد و هم در عـوالم   شفاعت هم در عالم ماده معنا ميمسئلة ازآنجاكه . استاين به معني تكامل 

  .عالم برزخ دانستانسان هم در عالم ماده و هم در  ن شفاعت را دال بر تكاملتوا بعد، مي
  
  رجوع و بازگشت به سوي خدا )ج
توان تكامل را از آن استنباط كرد آياتي است كـه   جمله مسائل مطرح شده در قرآن كه مي از

برخـي از ايـن آيـات    . كنـد  رجوع و بازگشت انسان به سمت پروردگار خـود را بيـان مـي   
 »راجِعون إِلَينا كُلٌّ«، )93/انبياء( »راجِعون إِلَينا كُلٌّ«، )156/بقره( »راجِعون إِلَيه إِنَّا« :ند ازا بارتع
  .)6/انشقاق( »فَمالقيه كَدحاً ربك إِلى كادح إِنَّك الْإِنْسانُ ياأَيها«، )60/مؤمنون(

پروردگـارش در حركـت اسـت و     سـمت  بـه كنند كه انسـان   اين دسته از آيات بيان مي
شود كه خداوند غني اسـت   در آيات ديگر نيز بيان مي. كند سوي او رجوع و بازگشت مي به

پـس   .)15/فـاطر ( اما انسـان فقيـر و نيازمنـد اسـت    ) 97/عمران آل(ندارد كس نياز و به هيچ
ي خداونـد  سو بهدادن اين آيات چنين نتيجه گرفت كه رجوع انسان  قرار هم كنارتوان از  مي
حقيقت  دررسيدن به حضور خداوند  ،زيرا .تحقيقت خروج از نقص به سمت كمال اس در

و اين حضور با ضعف و نقص سازگار نيسـت و   استترقي و صعود به سمت كمال مطلق 
يعني انسان در سير تكاملي خود به حضور و مالقات خداونـد   استاين همان تكامل انسان 

و او را مالقـات  ه شدبه كمال رسيده در پيشگاه خداوند حاضر پس انسان كامل و . رسد مي
و انسان ضعيف و ناقص كه در مراتب پائين وجـود قـرار دارد از چنـين حضـور و      كند مي

ديداري محروم است و براي دست يافتن به اين مقام بايد خود را به مراتـب بـاالي وجـود    
  .دبرساند و اين يعني از نقص به در آيد و به كمال برس

و نشـده  كننـد، رجـوع و بازگشـت مقيـد بـه قيـدي        در آياتي كه اين موضوع را بيان مـي 
تـوان ايـن    پس مـي . دهد اي رخ مي مشخص نشده كه اين رجوع در چه زمان و مكان و مرتبه

يعنـي   .ترجوع را مربوط به كل زندگاني انسان چه در عالم ماده و چه در عـوالم بعـد دانسـ   
كند و اين بازگشت ادامه خواهد داشت تا اينكه  ن رجوع را شروع ميانسان از ابتداي حيات اي

توان چنين نتيجه گرفت كه آيـات   پس مي. حضور در پيشگاه خداوند نائل شودمرتبة انسان به 
  .هستند ،جمله عالم برزخ از ،عالم ماده و هم در عوالم بعددر رجوع دال بر تكامل انسان هم 
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  گيري نتيجه
انسان از ابتداي وجود خود با سير اشـتدادي و  . دگي بشر حيات برزخي استهاي زن يكي از افق

كه انسان داراي  آنجا از. رود تبدالت ذاتي جوهري به سوي به فعليت رساندن قواي خود پيش مي
اي طراحي شده است كه به حـد   گونه بهشمار است و صورت نوعي او در نظام آفرينش  قواي بي

ـ هـاي   براي ترقي هرچه بيشتر او باز اسـت و قـوه   و راهشود  نميخاصي متوقف  شـمار او در   يب
مقابـل   درهر چند عمر دنيايي طوالني باشـد بـاز هـم    ( اش مدت زمان كوتاه عمر مادي و طبيعي

به فعليت نخواهد رسيد، حركت جوهري و سـير اشـتدادي او در عـوالم    ) نهايت اندك است بي
حركت جوهري در عالم مـاده بـا حركـت جـوهري در     . يابد جمله عالم برزخ نيز ادامه مي ازبعد 

ها وجود موضوع يكسان بـراي   هاي آن يكي از مشابهت. عالم مثال هم مشابه و هم متفاوت است
شود كه نفس  هاي نفس است و گفته مي چون صحبت از قوه. حركت جوهري در دو عالم است

الت بالقوه دارد، واضـح اسـت كـه    به بسياري از امور حامري آميخته از قوه و فعل است و نسبت
پس موضوع حركت جوهري در عالم دنيا نفس است زيـرا  . ها نفس خواهد بود موضوع اين قوه

رساند و چون نفس در عالم بـرزخ   يابد و قواي خود را به فعليت مي نفس است كه استكمال مي
الم برزخ نيز بالقوه بوده هاي او نيز در دنيا به فعليت كامل نرسيده پس در ع نيز حضور دارد و قوه

اما تفاوت حركت جـوهري در دو عـالم در   . و موضوع حركت جوهري برزخي نيز خواهد بود
پـذيرد چـون نفـس بـا مـاده       اين است كه در عالم ماده حركت جوهري در بستر ماده تحقق مي

ولـي در   .درسـان  مرتبط است و خود را از طريق ارتباط با ماده و ابزار و آالت مادي به فعليت مي
آن بـه   ةوسيل بهعالم برزخ ديگر ماده حضور نداشته اما جسم و بدن برزخي وجود دارد كه نفس 

. يافـت  مـادي اسـتكمال مـي   جسم  ةوسيل بهدر عالم ماده  كه چناندهد هم استكمال خود ادامه مي
نتيجه نفس در عالم برزخ حضور داشته و موضوع حركت جوهري و حيات برزخي خواهـد   در
. اسـت ماننـد آن  جملـه عقـل، اراده، سـمع و بصـر و      ازطرفي نفس داراي قواي مختلفـي   از .بود
ها وجودي رابط و وابسته به نفس است پس اين قوا نيـز بـا نفـس در عـالم      كه وجود اين آنجا از

اختيار است، حضور اراده نشان از وجود اختيار پاية برزخ حضور خواهند داشت و چون اراده بر 
اختيار برزخي محدودتر از اختيار  ةاختيار برزخي با اختيار دنيايي متفاوت است زيرا دامناما . دارد

امكان خطا و گناه هميشه اين اختيـار بـين دو   نداشتن ماده و  نداشتندليل وجود بهدنيايي است و 
توانـد در حـل    اي است كـه مـي   استكمال برزخي نظريه. يابد تر جريان مي حالت خوب و خوب

بسزايي داشته باشد و شـايد بتـوان ايـن    تأثير نوي انسان مدرن و نجات او از اين مهلكه بحران مع
آن يعنـي  الزمـة  صورت كه استكمال برزخي و  بدين .تاين نظريه دانس ةترين نتيج را مهم مسئله
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بيشـتر  انگيـزة  داري زندگي و ايجاد روح اميـدواري در انسـان و    معناتواند به  اختيار در برزخ مي
  .باشدمؤثر گرايش به خير و نيكي و دستيابي به سعادت براي 
  
  نوشت پي

قوه است كه مطابق با احكام عالم مثال اسـت و بـا   پذيرندة قابل و  برزخي صرفاًمادة منظور از  .1
ماده در عالم طبيعت متفاوت است و اين دو ماده داراي اشتراك لفظي هسـتند و در اينجـا ايـن    

  .شودنظر بيان تا مطلب مورد شده اصطالح جعل 
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