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  برزخى و اختيار در عالم برزخاستكمال 

  استكمال برزخى و اختيار 

  در عالم برزخ 

  ∗∗∗∗هنري احمدرضا

  چكيده

انسـان در . يابـد يكى از مراتب حيات انسان، حياتى است كه در عالم ماده تحقـق مى
بـه  تـدريج يابـد و بـه حركت جوهری دائمـا تحـوالت ذاتـى مىاساس  اين مرحله بر
از ديدگاه دينى، فلسفى و عرفـانى حيـات انسـان  .كند حركت مىشدن  سمت بالفعل

مرگ حيات او در عـوالم مـافوق وسيله  بلكه به ،محدود به همين حيات مادی نيست
از جملۀ اين عوالم، كه در امتداد عالم ماده است عـالم مثـال يـا بـرزخ . يابد ادامه مى

و  ىظـر فلسـفن مقالـه، از منيدر ا. يابد است كه حيات برزخى در اين عالم تحقق مى
انسان  یمال وجودكو است ىتحوالت ذات ىان و چگونگكل اميو تحل ىبه بررس ىنيد

انسـان در عـالم  یمال وجـودكان استكام كش ىب. در عالم برزخ پرداخته شده است
توان به استكمال مجانين و  ىبرزخ نتايجى را در پى خواهد داشت كه از جملۀ آنها م

بـودن  ميرند، وجود اختيار در عالم برزخ، زمانمنـد مىكسانى كه در ابتدای طفوليت 
  . ردكاشاره ... عالم برزخ و

  ها واژه كليد

    .عالم برزخ، عالم مثال، حركت جوهری، استكمال برزخى، تكامل نفس

                                                           
∗ honari.ar@gmail.com 

 04/11/1389: تاريخ تأييد        1389/ 10/07: تاريخ پذيرش
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  مقدمه
بـه . اسـت ىكه در حيات برزخى انسان قابل بررسى است مسئلۀ تكامل نفس انسان ىيكى از مسائل

سير تكاملى و حركت جوهری نفس پس از مرگ و ورود به عالم بـرزخ متوقـف ن معنا كه آيا يا
برای بررسى ايـن موضـوع در . كه در وعای برزخ نيز استمرار و ادامه خواهد يافت شود، يا اين مى

همچون عالم برزخ، حركت جوهری، تجدد امثال و كمـال انسـان  ىمباحث مقدمات ىابتدا به برخ
  . م پرداختيخواه

   )مثال(خ عالم برز
شود كـه عنـوان يكـى از  در فلسفه و عرفان، هستى به عوالم مختلف و مراتب گوناگون تقسيم مى
ن يـاه كـجـا  شـود و از آن اين عوالم مثال است و به آن مرتبه از عالم هستى عالم مثـال اطـالق مى

ق، . ه1423راغـب اصـفهاني،   : كنـ (ناميـده شـده اسـت » بـرزخ«ان آن دو است يعالم واسطه و حائل م
  . )118ص

؛ به باور آنهـا ايـن دو    اند مان مسلمان انسان را عالم صغير و نظام هستى را عالم كبير ناميدهيكح
تـوان سـه مرتبـه ادراكـى را در نظـر گرفـت كـه  در وجـود انسـان مى. ديگراند عالم منتاظر با يك

؛ 330 ، ص8م، ج 1981ا، مالصـدر : كنـ (مرتبـۀ عقـل ) 3مرتبـۀ خيـال؛ ) 2مرتبـۀ حـس؛ ) 1: عبارتند از
گانـه  مرتبۀ حس، شامل ادراكات حسـى اسـت كـه از طريـق حـواس پنج. )279، ص1384طباطبايي، 

در ادراكات خيالى اگرچـه مـدركات از جهتـى هماننـد مـدركات حسـى دارای . شود حاصل مى
مـورد ادراك ء  يمدِرك با شـشدن  شكل و مقداراند اما دارای ماده و زمان نبوده و نيازی به مواجه

كننده با مدَرك نيازی نيسـت، بلكـه مـدَرك  تنها به مواجهه ادراك ز نهيدر ادراك عقلى ن. نيست
بنابراين، . است و از گسترش و شمول بيشتری برخوردار است یخود از هرگونه شكل و مقدار بر

ب گسترy ادركات خيالى بيش از ادراكات حسى بوده و گسترy شـمول ادراكـات عقلـى بـه مراتـ
  . اس با گسترy ادراكات حس و خيال استيرقابل قيبيشتر و غ

-ای در نظـام هسـتى  مرتبه -كه عالم صغير است -متناظر با هر يك از اين مراتب وجود انسان 

مرتبۀ حسـى،  ىعنيتوان نظام هستى را به سه مرتبۀ كلى؛  پس مى. وجود دارد -كه عالم كبير است
ه به عالم طبيعـت يـا ناسـوت نيـز كدر عالم حسى . ردكم يلى تقسمرتبۀ خيالى يا مثالى و مرتبۀ عق

اند و به همـين دليـل از تغييـر و تحـول  شود هريك از موجودات مسبوق به ماده و مدت ىده مينام
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در مقابل اين عالم، عالم مجردات قرار دارد كه از هرگونه مـاده و مـّدت مبّراسـت و . خالى نيست
نيـز » عالم جبروت«شود و متعلق ادراك عقلى است كه به  د نمىخوش تغيير و فسا در نتيجه دست

-اما واسطه و حد فاصل ميان جهان محسوس مادی و عـالم مجـردات محـض . خوانده شده است

: كنـ (انـد  خيـال يـا مثـال ناميده ۀعالم برزخ است كه آن را مرتبـ -شود كه عالم عقول خوانده مى
 . )309ق، ص. ه1415طباطبايي، 

ان عـالم مجـردات محـض و عـالم ماديـات محـض اسـت از يـكه عالم مثال واسـطۀ مجا  از آن
اين عالم نـه مجـرد محـض . با هر يك متفاوت است يىه دو طرف خود است و از سويسو شب كي

امـا آثـار و برخـى عـوارض مـاده . گرچه در اين عالم ماده تحقـق نـدارد. است و نه مادی محض
ه كـر دارد بـه خـالف عـالم عقـول و مجـردات محـض كم و كيف و شكل و مقدار حضو: مانند

  . تنها ماده وجود ندارد بلكه از آثار و عوارض ماده نيز كامًال مجرد است نه

  حيات برزخى و مثالى 
، انسان در فاصله ميان مرگ و رسـتاخيز عمـومى زنـدگانى محـدود و مـوقتى ىنيبر اساس متون د

است روح انسـان در بـرزخ بـه صـورتى كـه در  دارد كه برزخ و واسطۀ ميان حيات دنيا و آخرت
بـرد و اگـر از نيكـان باشـد از سـعادت و نعمـت و جـوار نيكـان و  كرده به سـر مى دنيا زندگى مى

شود و اگـر از افـراد ناصـالح و بـد باشـد در رنـج و عـذاب و  مقربان درگاه خداوند برخوردار مى
  .)156، ص 1362طباطبايي، : كن(ن گمراهان خواهد بود يهمنش

مان به محض اين كه انسان از عالم مادی خارج شده و به حيات مثـالى برسـد، يكاز ديدگاه ح
اند  هايى نيكو كه مالئم با نفس ا به صورتييابند  ملكات راسخ در نفس او مجال ظهور و بروز مى

م ه البتـه تجلـى و تجّسـكـ یآور  انگيز و هراس های نفرت برد و يا صورت و انسان از آنها لذت مى
  .  اند اند كه از اعمال وی در حيات مادی به وجود آمده همان ملكات نفسانى

ز يـبرخـى ن. )524، ص1ج، 1374طباطبـايي،  (نيز تعبير شده است » عالم قبر«از عالم برزخ يا مثال به 
؛ )221 ، ص1، ج1386جـوادي آملـي،   : كن(اند  عالم قبر و عذاب و فشار قبر را ناظر به عالم مثال دانسته

زيرا حيات انسان پس از مرگ بدن مادی و ادراك لذت و درد و يا فشار و سختى مـرگ و قبـر، 
پس در حقيقت، منظور از قبر همان قبر نفس است كـه عـالم بـرزخ يـا . همه مربوط به نفس است

  . مثال است نه قبر جسم مادی
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  حركت جوهری 
» آن«كـه در هـر طوری هقرار گيرد بمسافت حركت عنوان  كه جوهر به حركت در جوهر يعنى اين

هـای  »آن«ای از جوهر را از آن انتزاع كرد كه با جوهرهـايى كـه در فرضى از حركت بتوان مقوله
شـويم كـه  در حركـت جـوهری قائـل بـه ايـن مى. شوند متفاوت باشد فرضى قبل و بعد انتزاع مى

ود خـود نيـز كنـد در ذات و وجـ همانطور كه متحـرك در اعـراض و صـفات خـود حركـت مى
، ص 1384طباطبـايي،  : كن(ذاتى جديد و جوهری نو دارد » آن«ای كه در هر  گونه كند به حركت مى

درحركت جوهری در حقيقت وجود متحرك عين حركت است يعنى ذات آن را حركـت  ).252
، در حركت جوهری متحركى ىبه عبارت. نداپس حركت و متحرك يك چيز. تشكيل داده است

  . ه وجودش سيالن و حركت است و ذات آن را تغيير و دگرگونى پر كرده استداريم كه نحو

  تجدد امثال  
تجدد امثال در اصطالح عارفان به اين معناست كـه فـيض هسـتى و اعطـاء وجـود از مبـدأ فيـاض 

فـيض هسـتى . شود دم به دم و آن به آن بر موجودات و ماهيات امكانى تجديد مىالوجود  واجب
يعنـى . يابـد شـود و تغييـر مى رسد لحظـه بـه لحظـه نـو مى ى بخش به ممكنات مىكه از مبدا هست

شـود و در لحظـه بعـد حيـات  خلع و لبس آن تجلى كه در سابق بوده بـه كلـى معـدوم مىطور  به
ن نو به نو شـدن يرسد و البته ا جديد و تجلى تازه كه مماثل با حيات و تجلى سابق است به آن مى

نـات آن را در ظـاهر احسـاس كه ممكـانقطـاع و مسـتمر اسـت  ىچنـان بض يالن فـيو تجدد و سـ
  . )164، ص 1، ج1362الدين همايي،  جالل: كشتر، نيب يآگاه يبرا( نندك ىنم

  كمال انسان
دسـت  از كمال انسـان به ىفيد تعريش از پرداختن به بحث استكمال برزخى نفس انسان، ابتدا بايپ

وسـيلۀ  نفـس بـه. ست كه دارای دو بعد نظـری و عملـى اسـتنفس انسان دارای قوy عاقله ا. ميده
عقـل عملـى رو وسـيلۀ  كنـد و بـه عقل نظری رو بسوی عقل فعـال دارد و معقـوالت را درك مى

: كنـ (بنـدد  كار مى كـرده و بـه بسوی بدن دارد و امور مربوط به عمل و زندگانى خـود را ادراك 
كمال عقل نظری در آن است كه صورت عالم هستى و نظام آن به تمـام . )27-26، ص1383سينا،  ابن

و كمال در آن نقش بندد و عالم عقلى مشابه با عالم عينى شود و كمال عقـل عملـى مباشـرت بـه 
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. )21-20، ص1م، ج1981مالصدرا، (ال و غلبه پيدا كند يآن نفس بر بدن استوسيله  عمل خير است تا به
های همـۀ  ؛ علمـى آن اسـت كـه او بـه صـورت   ا علمـى اسـت يـا عملـىپس كمال نفس انسانى ي

و امـا كمـال عملـى چنـان . كه در وجود هستند، منتقش شـود موجودات روحانى و جسمانى چنان
است كه نفس از عالئق بدنى مجرد شود تا هيچ اثری از آثار بدنى در وی نماند و بر قـوای بـدنى 

كـه رای  اش را در حـد اعتـدال نگـه دارد و چنان هخود مسـلط باشـد و خشـم و شـهوت و انديشـ
). 16 ، ص4 ؛ همـان، ج 437-436، ص3 ، ج1375سهروردي، (كار برد  صحيح اقتضا دارد در تدبير زندگى به

كند كه كمال نفس انسانى وجود عقل فعـال بـرای نفـس و صـيرورت نفـس بـه  مالصدرا بيان مى
گويد كه  و همچنين مى). 586، ص1363؛ همـو،  245ص، 1360مالصدرا، (عقل فعال و اتحاد با آن است 

گونه كـه هسـتند و  ق اشياء آنيكمال نفس وجود استقاللى مجرد و تصور معقوالت و علم به حقا
اما او غايت و نهايت كمـال  ).128 ، ص9م، ج1981مالصدرا، (مشاهدy امور عقليه و ذوات نوريه است 

ن درجـه ارتقـا يابـد و از درجـۀ ين درجـه بـه بـاالتريتر نييداند كه از پا نفس انسانى را در اين مى
مالئكه به درجۀ عّشاق االهى ارتقا يابند و اين مقامى است كه انبيا و اوليای عظام در وی سـهيم و 

  . )340، ص1360مالصدرا، (ند ا مشترك

  مال برزخى نفسكان استكل اميدال
هـای خـود را بـه فعليـت  همـۀ قوهتوانـد  پرواضح است كـه انسـان در حيـات مـادی خـود نمى) 1

امـل انسـان بسـته و بگـوييم چـون در مـدت عمـر كاز طرفى دليلى ندارد كـه راه را بـر ت. درآورد
ش يهـا دن قوهياش نتوانسته به فعليت محض برسد بعد از رحلت از عالم ماده به فعليـت رسـ طبيعى

ای  وه اسـت و هـر جـا كـه قـوههنوز دارای قز ينگر، انسان در عالم برزخ ير ديبه تعب. ستين نكمم
  : ردكگونه خالصه  نيتوان ا ىن استدالل را ميا. باشد امكان حركت و تكامل وجود دارد

رسـند و  حركت جوهری بـه فعليـت مى شماری است كه با های بى نفس انسان دارای قوه) الف
املى خـود ای دارد كه با حركت جوهری سير تك ای در بدن، در نفس نيز قوه متناظر با هر قوه

ای اسـت كــه  گونــه خلقـت انسـان به يىاز ســو .)2، ص9م، ج1981مالصـدرا،  (دهـد  را انجـام مى
كـه ممكـن اسـت بعضـى دارد ... مراتب مختلف و اطوار گوناگونى نظير بدن، نفس، روح و

 . مراتب و اطوار او پس از گذر از عالم ماده و كنار رفتن حجاب ماده، ظهور و بروز يابند

تـوان گفـت چـون  يابد و حتـى مى در مدت عمر طبيعى، انسان به فعليت محض دست نمى) ب
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توانـد در مـدت محـدود عمـر طبيعـى بـه فعليـت  انسان سيری بى نهايت دارد پس هرگز نمى
 . تواند در زمانى محدود قرار گيرد ه بى نهايت نمىكمحض دست يابد؛ چرا

يعت و قرار گرفتن در برزخ دارای قوه است چون در كه انسان پس از رحلت از عالم طب نتيجه اين
های خود را به فعليت برساند و هر جا كه قوه حضور داشته باشـد  عالم ماده نتوانسته است تمام قوه

توان چنين نتيجه گرفت كه در عـالم بـرزخ چـون هسـتى انسـان  پس مى. استكمال نيز وجود دارد
دارد و اين حركت از سنخ تغيير جوهری و ذاتـى  آميخته با قوه است امكان حركت برايش وجود

خواهد بود و اين همان تكامل و استكمال است؛ زيرا كـه تغييـرات جـوهری، تغييراتـى اشـتدادی 
  . هستند
عـالم مـاده،  ىعنيتوان به سه عالم؛  ن اشاره شد، عوالم هستى را مىيش از ايه پكگونه  همان) 2

ديگر دارنـد عـالم عقـل  ين سه عالم رابطـۀ طـولى بـا يـكا. ردكم يمثال يا برزخ و عالم عقل تقس
ايـن عـوالم ايـن اسـت كـه بودن  الزمۀ طولى. مافوق عالم مثال و عالم مثال مافوق عالم ماده است
تر دارا باشـد و از كمـاالتى كـه عـالم مـادون  عالم مافوق، كماالت عالم مادون را بـه نحـو كامـل

: كنـ (و بـدور اسـت  یها و نـواقص عـالم مـادون بـر يتمند است و البتـه، از محـدود ندارد، بهره
  . )338 -336 ، ص1384طباطبايي، 

توان نتيجه گرفت كه در عالم برزخ و مثـال نيـز تكامـل وجـود دارد؛  ن مقدمه مىيبا توجه به ا
زيرا عالم مثال مافوق عالم ماده است و نظام حاكم بر عالم مثال مشابه نظـام حـاكم بـر عـالم مـاده 

جا كه تكامل و حركت استكمالى در عالم ماده وجـود  از آن. ها و نواقص است، بدون محدوديت
ها و نـواقص و  لم برزخ نيز تكامل و استكمال وجود دارد، البته بـدون محـدوديتدارد، پس در عا

  . موانعى كه در عالم ماده وجود دارد
جا كه ايـن  تكامل است و از آن -ن بدان اشاره شديش از ايه پك-يكى از لوازم تجدد امثال ) 3

اسـر نظـام هسـتى تعمـيم شود الزمۀ آن نيز عام و بـه سرت قاعده عام و شامل تمامى نظام هستى مى
شـود و از  مشـمول قاعـدy تكامـل مى) اّهللاٰ  ما سوی(يابد و بر طبق اين قاعده سرتاسر نظام هستى  مى

  . جملۀ عوالم و مراتب هستى، عالم مثال است پس در عالم مثال نيز تكامل وجود دارد

  چگونگى تكامل در عالم برزخ
امكان تكامل وجـود دارد، نوبـت بـه ايـن بحـث  پس از بيان اين كه در عالم برزخ نيز برای انسان
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رسد كه چگونگى تكامل در  به نظر مى. يابد رسد كه اين تكامل چگونه و بر چه اساسى تحقق مى مى
  .ردكن ييحركت جوهری و تجدد امثال، تب ىعنيتوان بر اساس دو مبنا،  عالم برزخ را مى

  حركت جوهری اساس  تبيين چگونگى تكامل برزخى بر: الف
بـودن دارای تغييـر و  تواند به سبب بـالقوه نيز مى ءپيش از اين اشاره كرديم كه ذات و جوهر شى

همچنـين بيـان . های خود را افزايش داده و تكامل يابد وسيلۀ اين حركت فعليت حركت باشد و به
كنـد و ايـن  حركت جوهری به سـمت فعليـت حركـت مى شد كه نفس انسان نيز بالقوه است و با

كه برای مثال، ما ميان يك فرد در سن بيست سـالگى  طوری امری روشن و مشهود است، بهمسئله 
م، يآور ساله را همان نوزاد به حسـاب نمـى شويم و فرد بيست قائل مى ش تفاوتا و دوران نوزادی

  . دانيم كه رشد و نمو كرده و تكامل يافته است بلكه آن را نوزادی مى
شـماری دارد  هـای بى حد و مرز مشخصى وجود نـدارد و قوه برای انسان در سير تكاملى خود

ای نباشد حركتى نيز صـورت  كنند؛ زيرا اگر قوه انتهای او را فراهم مى كه زمينه حركت و سير بى
تواند در مدت عمر محدود مادی خود چنـين سـيری را  انسان هرگز نمى يىاز سو. نخواهد گرفت

توانـد در  كس نمى تـوان گفـت كـه هـيچ مى. ليـت برسـاندهای خود را به فع انجام دهد و همۀ قوه
ای  هـيچ قـوهكـه  حالى حيات مادی خود به فعليت محض نائل شود و به عوالم بعـد سـفر كنـد در

توان چنين گفت كه انسان بعد از رحلت از عالم ماده و ورود به عـالم بـرزخ هنـوز  پس مى. ندارد
  . زمينه تغيير و حركت وجود دارد؛ در نتيجه با وجود قوه    حالت بالقوه دارد

دانيم قوه نيازمند موضوعى است تا در ضمن آن تحقق داشته باشد و در عـالم  طور كه مى همان
ه ماّده حضور ندارد و فقط برخـى از آثـار ك-ماده اين موضوع همان ماده است، اما در عالم برزخ 

حقـق دارد؟ در پاسـخ بـه ايـن قوy موجود در عالم برزخ در ضمن چـه چيـزی ت -ماده وجود دارد
ز گفته شد كه عـالم ين نيش از ايپ. نظام و قوانين خاص خود را دارد ىپرسش بايد گفت هر عالم
تـوانيم در  پس مى. های مادون خود را داراست بدون نقص و محدوديت مافوق، كماالت و داشته

عالم ماده را ندارد و مطـابق عالم برزخ نيز ماده يا قابلى را در نظر بگيريم كه محدوديت و نواقص 
   1.ناميد» مادy برزخى«توان آن را  با نظام و قوانين حاكم بر عالم برزخ است و مى

توانيم قائل شويم كه در عالم برزخ نيز قوه دارای موضوعى است كه مطـابق بـا  كلى مى به طور
م در عالم مثـال قائـل بـه تواني اگرچه در اين عالم ماده وجود ندارد اما باز هم مى. عالم برزخ است
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 -بـه تعبيـر مالصـدرا  -توانيم موضوع قوه را همان نفس بدانيم كه در دنيـا نيـز  قوه شويم؛ زيرا مى
تجليـات و ظـواهر عنـوان  محل و موضوع ملكات اخالقى بوده و در بـرزخ نيـز همـان ملكـات بـه

امـری بـالقوه اسـت  ن نيز اشاره شـد، نفـسيش از ايطور كه پ همان. شوند وجودی نفس ظاهر مى
پس قوه و استعداد مربوط به نفس است و نفس موضـوع آن اسـت، چـه در عـالم مـاده و چـه در 

  . عالم مثال
ل محـدوديت يـنفـس انسـان بـه دل یتوان چنين نتيجه گرفت كه بـرا با توجه به اين مطالب مى

كنـار رفـتن موانـع و ا، زمينۀ ظهور همۀ قوا وجود ندارد، ولـى در عـالم بـرزخ بـا يعالم ماده در دن
كنـد و  مقتضيات و علل معّده، نفس قابليت اعطای صور و ظهورات جديد را پيـدا مىشدن  فراهم

  . شود بدين ترتيب استكمال برزخى نفس محقق مى
ن، ميان حركت جوهری انسان در عالم ماده و استكمال برزخى او تفاوتى نخواهد بود و يبنابرا

در عالم برزخ است با اين تفاوت كه در عـالم مـاده شدن  پيادهحركت جوهری به همان نحو قابل 
گيرد، اما در عـالم بـرزخ چنـين نيسـت و موضـوع حركـت  اين حركت در بستر ماده صورت مى

  . جوهری نيز در هر دو عالم يكسان است كه همان نفس است

  قاعد_ تجدد امثال اساس  تبيين چگونگى تكامل برزخى بر: ب
خلـع و لـبس يـا وسـيله  هستى دم بـه دم بـه -قاعدy تجدد امثال اساس  بر -د طور كه گفته ش همان

از طرفى بيـان شـد كـه . است و الزمۀ چنين نو شدنى، تكامل استشدن  ايجاد و اعدام در حال نو
يابد و الزمۀ آن يعنى تكامل نيـز مربـوط بـه سرتاسـر هسـتى  تجدد امثال در كل هستى جريان مى

بر اين اساس، موجـوداتى كـه در عـالم بـرزخ . شود عالم برزخ يا مثال نيز مىاين شامل بنابر .است
اند دم بـه دم در حـال  جـا شـده هايى كه به عـالم بـرزخ مسـافرت نمـوده و وارد آن هستند و انسان

البتـه   گردنـد، هر لحظه معدوم شده و دوباره ايجاد مى و اند و دريافت فيض از مبدأ هستىشدن  نو
آنها دقيقاً همان وجود قبل از اعدام نيسـت؛ زيـرا اگـر چنـين باشـد ايـن شدن  دوموجود بعد از مع

؛ پس الجـرم وجـود بعـد از اعـدام متفـاوت بـا قبـل از اعـدام    نخواهد داشت یايجاد و اعدام ثمر
تر از وجود قبل از اعدام باشد؛ زيـرا ايـن  تواند در مرتبۀ پائين البته، وجود بعد از اعدام، نمى. است
ای باالتر از وجود قبل از اعدام خواهـد بـود  عبث خواهد بود پس وجود بعد از اعدام در مرتبهنيز 

  . و اين يعنى تكامل و ارتقاء وجود
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كه بر مبنای تجدد -كه استدالل دوم  اندك با استدالل اول دارد و آن اين ىاستدالل دوم تفاوت
ه موجـودات ديگـر كآن بيشتر است؛ چرا از استدالل اول بوده و دايرy مصاديقتر  عام -امثال است

  . رديگ ىبر م برزخى را نيز در

  لوازم و نتايج تكامل برزخى
از لوازم و نتايج استكمال برزخى يـا مثـالى ايـن اسـت كـه افـرادی كـه در عـالم مـاده سـير ) الف

استكمالى آنها با مشكل مواجه شده و متوقف و يا كند شده اسـت در عـالم مثـال بـه خـاطر عـدم 
مثـال، مجـانين و اطفـالى كـه از دنيـا  یبرا. تواند ادامه يابد ود موانع مادی و طبيعى اين سير مىوج
شـوند و بـه مـرگ اخترامـى و زودرس  هـای سـخت دچـار مى روند و يا افرادی كه به بيماری مى
در عـالم مثـال  -كه سير استكمالى آنهـا در عـالم مـاده متوقـف و يـا كنـد شـده اسـت -رند يم مى
توانند سير استكمالى خود را از سر بگيرند و آنچه كه در عالم ماده از دست داده و از تحصيل  مى

و ايـن امـر بـا عـدل . دست آورند و نواقص خود را جبـران نماينـد اند، در عالم مثال به آن بازمانده
هـای زود  خلقـه و مرگهای نـاقص ال االهى سازگار بوده و شبهات متعددی را كه در مورد انسان

  . دهد شود، پاسخ مى ىهنگام مطرح م
الزمۀ ديگر اسـتكمال برزخـى آن اسـت كـه هـر فـردی سـير تكـاملى و حيـات دنيـوی و ) ب

سير استكمالى هـر فـردی از . اخروی مخصوص به خود دارد كه با سير ديگر نفوس متفاوت است
ر ين سـيـيابـد و ا در عالم ماده ادامـه مى شدن گيری نطفۀ او آغاز شده و بعد از متولد ابتدای شكل

در حقيقت سير اسـتكمالى مثـالى هـر فـردی، دنبالـه و . يابد پس از ورود به عالم مثال نيز ادامه مى
كـه بـه عـالم عقـل و  ابـد ي ىجـا ادامـه مـ اين سير تا آن. ادامۀ سير استكمالى او در عالم ماده است

رسيدن به عالم برزخ يكسان نيستند و يكى زودتـر كه افراد مختلف در  پس چنان. مافوق آن برسد
شوند، در رسيدن به مراتـب و منـازل ديگـر و طـى آنهـا نيـز يكسـان  و ديگری ديرتر وارد آن مى

دهندy اين است كه هر فردی قيامت مخصوص به خود دارد و آنچه  اين مطلب نشان. نخواهند بود
شود، مرتبه و منزلى از مراتب و منازل اين  ىدر متون دينى از آن به قيامت و سرای آخرت تعبير م

؛    زودتر و فرد ديگر ديرتـر بـه ايـن مرحلـه برسـد یفرداست سير استكمالى است كه البته، ممكن 
  . كه فرد چقدر در اين مسير برای پيشرفت خود تالش كرده باشد بسته به اين

يد، آشكار است؛ زيـرا ظـاهر آ تفاوت تقرير فوق از قيامت با آنچه از ظواهر آيات قرآن بر مى
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ها از قبرهـا برانگيختـه  كننـد كـه همـۀ موجـودات و انسـان توصـيف مى ىآيات، قيامت را به زمان
ــان حساب شــوند و در ســرای محشــر حاضــر مى مى ــا اعمــال آن ــد ت ــس از  گردن رســى شــود و پ

اسـت كـه  اين بيان نشان دهنده آن. رسى بهشتيان به بهشت و جهنميان به جهنم برده شوند حساب
ديگر وارد  ها در يك زمان واحد و مشـخص بـا يـك قيامت يك زمان مشخص دارد و همۀ انسان

آيد اين اسـت كـه  دست مى ؛ در صورتى كه آنچه از استكمال برزخى به   شوند محشر و قيامت مى
ها در  ای از سير استكمالى هـر فـردی اسـت كـه مخـتص بـه اوسـت و انسـان مرتبهعنوان  قيامت به

ن، به ازاء هر فردی قيامت مخصوص بـه او وجـود دارد كـه افـراد يبنابرا. اند ن به آن متفاوترسيد
در رسيدن به اين مرتبه يكسان نيستند اما در بيان ظواهر متون دينـى يـك قيامـت وجـود دارد كـه 

  . يابند ها در زمانى واحد و مشخص در آن حضور مى برای همه يكسان است و همۀ انسان
. آياتى آمده است كه شايد بتوان از آنها در جهت رفع ايـن تعـارض بهـره جسـت میرکقرآن در 

 يتَـَذكرُ  يْوَمئـذٍ  بجَِهـنمَ  يْوَمئـذِ  ءَ  جِـى وَ (: فرمايد قرآن در توصيف روز قيامت و بهشت و جهنم مى
كَرى لَهُ   َأنى وَ  اْالنَسانُ  خـود كار متذكر آدمى روز بياورند، همان) پديد( را جهنم روز آن ؛ و)الذ 

ةُ  ُأْزلِفَـتِ (: فرمايـد و همچنـين مى. )23فجر، آية ( بخشد او حال به سود چه تذكر آن گردد، و الَْجنـ 
  . )90شعراء، آية (» سازند مى نزديك پرهيزكاران به را ؛ بهشت) لِلُْمتقِين

 سـعيد ابـى از مرفـوع روايـت در :سورy فجر آمـده اسـت 23در ذيل آيۀ  مجمF البیاندر تفسير 
 چهـره از و كرد تغيير9خدا رسول صورت رنگ شد نازل آيه اين چون كه شده روايت خدرى
 و ديدنـد حضرت آن حال از آنچه از شد سخت 9پيامبر اصحاب بركه  اين تا شد معلوم منيرش
 چهـرy در را آن اثـر مـا كـه آمـده پـيش اى تازه امر على يا گفتند و 7على خدمت رفتند بعضى
 كتـف دو ميـان و گرفت آغوش در را پيغمبر سر، پشت از و آمد 7على ديديم، پس 9پيغمبر

 شـده اى حادثـه چـه امـروز شما فداى مادرم و پدر خدا رسول اى گفت بوسيد، سپس را حضرت
 كـردم عـرض :گويـد )بَِجَهـنمَ  يْوَمئِذٍ  ءَ  جِى وَ ( كرد قرائت من براى و آمد جبرئيل: است؟ فرمود

 هـزار هفتـاد بـا كشند مى را آن كه فرشته هزار هفتاد را آن آورند مى: آورند، فرمود را آن چگونه
 را محشـر اهـل تمـام كننـد رهـا را آن اگـر كه خوردنى تكان خورد مى تكانى زنجير، پس و زمام

 چـه كـار؛ محمـد اى تو با مرا: گويد مى پس كنم مى به جهنّم اعتراض من سوزانيد، سپس خواهد
 گويـد مىكـه  اين مگر ماند نمى نفسى هيچ من، پس بر را تو گوشت كرده حرام تحقيق هب خداوند
  .)81، ص27 ، ج1360جمعي از مترجمان، (اّمتى  اّمتى ربّ  گويد مى9محمد و نفسى نفسى
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. آورنـد طور كه در روايت و ظاهر آيات بيان شده در روز قيامـت بهشـت و جهـنم را مى همان
كـه بهشـت و جهـنم نتـايج اعمـال  شايد بتوان اين مسئله را چنـين بيـان كـرد كـه بـا توجـه بـه اين

شود و يا جهـنم و بـه تعبيـر ديگـر، جهنمـى خـود  اند، پس انسان با اعمال خود يا بهشت مى انسان
اش اين است كه هر كسى قيامـت  اگر اين بيان را بپذيريم الزمه. و بهشتى خود بهشت جهنم است

جدا و بهشت و جهنم مخصوص به خود دارد كه با آنچه كه در الزمه استكمال برزخى بيـان شـد 
  . نيز سازگار است

صـالحات يعنـى الاز لوازم ديگر استكمال برزخى اين است كـه اعمـال مـا تـأخر و باقيـات ) ج
دهند و آنچه كـه خـود فـرد  ه افرادی كه در عالم ماده هستند برای فرد رحلت كرده انجام مىآنچ

شـود؛  پـذير مى در زمان حيات خود انجام داده كه آثار آن بعد از مرگش نيـز وجـود دارد، توجيه
برد تكاملى نباشد پس كارهايى كه افـراد حاضـر  زيرا اگر برای فردی كه در عالم برزخ به سر مى

بـودن  بودن و عقالنى دهند برايش سودی نخواهد داشت و سودمند عالم ماده برای او انجام مىدر 
  . اين مطلب در گرو وجود تكامل برزخى است

زمان مقـدار .    ديآ ىشمار م عالم برزخ از ديگر لوازم استكمال برزخى نفس بهبودن  مند زمان) د
پس چون هر حركتـى دارای مقـدار . شود گيری مى زمان اندازهوسيله  حركت است كه حركت به

جا كه در عالم برزخ نيز حركـت جـوهری  در نتيجه از آن. است دارای زمان مختص به خود است
است پس در عالم بـرزخ نيـز  -همان زمان  ىعني -وجود دارد و حركت جوهری نيز دارای مقدار 

نيز همان زمان عالم ماده باشـد؛  البته، الزمۀ اين مطلب اين نيست كه زمان برزخ. زمان وجود دارد
زيرا حركت جوهری در عالم برزخ با حركـت جـوهری عـالم مـاده تفـاوت دارد چـون در عـالم 

پس زمان هم مطابق با عالم بـرزخ اسـت و بـه خـاطر جلـوگيری از ايـن . برزخ ماده حضور ندارد
دهـر يـاد  بـا نـام اشتباه بهتر است بگوييم كه عالم برزخ نيز دارای ظـرف زمـانى اسـت كـه از آن

  . شود مى
 بـه دليـل -تعقل و اراده برخوردار است كه همۀ اين قوا  yنفس از قوای مختلفى از جمله قو)  ه
ها در برزخ  توان نتيجه گرفت كه انسان در برزخ به همراه نفس حضور دارند، پس مى -شان تجّرد

اراده نيز دال بر وجود اختيـار اسـت؛ زيـرا انسـان بـا وجـود اختيـار .  نيز دارای تعقل و اراده هستند
پس به دليل وجود اراده، در برزخ نيز اختيار وجـود . تواند تصميم بگيرد و اراده كند است كه مى

تر از عـالم بـرزخ اسـت؛  اما بايد به اين نكته توجه داشت كه دامنۀ اختيار در عالم ماده وسيع. اردد
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متصـور اسـت و  -ديگر متضـاداند كه گـاه بـا يـك-های مختلف  ان گزينهيچراكه اختيار هميشه م
بنـابراين، . چون در عالم برزخ مادy عنصری وجود ندارد تعارض و تصادم وجود نخواهـد داشـت

ان خـوب و يـشود و تنها م يار در عالم برزخ موجب انتخاب بد و ايجاد شر و ابتالء به گناه نمىاخت
اختيـار، تكليـف بـه همـراه دارد و تكليـف مربـوط بـه موجـودات  يىاز سو. تر جريان دارد خوب

كـه اختيـار در بـرزخ همـان  رو، بـرای اين نياز ا.  مختار است، اما عالم برزخ سرای تكليف نيست
گـوييم در عـالم  نـاميم و مى مى» انتخـاب«ار در عالم ماده پنداشته نشـود، اختيـار در بـرزخ را اختي

ان دو حالت متصور است و در بـرزخ نيـز يبرزخ قدرت انتخاب وجود دارد؛ زيرا انتخاب هميشه م
  . جا راه ندارد تر جريان دارد؛ زيرا بد و شّر در آن هميشه دو حالت خوب و خوب

سيرت و ملكات ناپسند كه نفس در دنيا با اعمال خود آنها را كسب كرده است به تبع نفس به 
های انتخـاب او  تواند در قدرت انتخاب فرد و زمينـه شود و اين ملكات مى وعاء برزخى منتقل مى

  . در عالم برزخ تاثير مستقيم داشته باشد

  تكامل برزخى در آيات قرآن
افـت، امـا ينـد، كآياتى كه به صراحت بر تكامـل برزخـى انسـان داللـت  میرکقرآن شايد بتوان در 

برخـى از . توان چنين مطلبى را استنباط نمـود موضوعاتى در قرآن مطرح شده است كه از آنها مى
  : اين موضوعات عبارتند از

  نسخ) الف
 آيـۀ در .)2197، ص 2، ج1378بنـدرريگي،  (كردن اسـت  ل و باطـليـيكى از معانى نسخ، زدودن و زا

يطانُ  َألْقَى تََمنى ِإذا ِإال  نَبِى ال وَ  َرُسولٍ  مِنْ  قَبْلِك مِنْ  َأْرَسلْنا ما وَ ( فۀيشر فَينَْسخُ  ُأْمنِيتِهِ  فِى الش  ُ  ما اّهللاٰ
يطانُ  يلْقِى او دل در چيـزى شـيطان وقتـىكـه  آن مگـر نفرسـتاديم پيـامبرى و رسـولى ؛ هـيچ)الش 
 معنـا بـه همـين ؛ واژy نسـخ   )52حـج، آيـة   (» كنـد مـى زايـل دلـش از را شـيطانى القاء خدا افكند مى

 ايـن و اسـت ديگـر اى نسـخه بـه كتاب نسخه يك نقل نسخ واژy ديگر معناى. است شده استعمال
بـه جـای  ديگـر كتابى و برده بين از را اولى كتاب گويى كه گويند مى نسخ جهت اين از را عمل
لْنا ِإذا وَ (فۀ يشرآيۀ  در جهت به همين و اند آورده آن وَ  آيةٍ  َمكانَ  آيةً  بَد  ُ لُ  بِمـا َأْعلَمُ  اّهللاٰ قـالُوا ينَـز 
  .آمده است واژy تبديل واژy نسخ، به جاى )101نحل، آية ( )يعْلَُمونَ  ال َأكثَُرُهمْ  بَلْ  ُمفْتَرٍ  َأنَْت  ِإنما

شـود دائمـى نبـوده و  شريعت جديـد نسـخ مىوسيله  حقيقت نسخ اين است كه شريعتى كه به



 

 

هم
زد

پان
ل 
سا

/ 
ره
ما
ش

 
رم
ها
چ

 

158  

شـود  آيۀ ديگر نسـخ مىوسيله  ای كه به فقط برای زمان خاصى كارايى دارد و همچنين حكم آيه
 َأوْ  آيـةٍ  مِنْ  نَنَْسخْ  ما(: فرمايد در اين زمينه مى قرآن. موقتى و برای زمان و شرايط خاصى بوده است

ْ  َأوْ  مِنْها بَِخيرٍ  نَأْتِ  نُنِْسها َ  َأن  تَعْلَمْ  لَمْ  أَ  لِهامِث  نسـخ را قرآن آيات از چه هر ؛)قَديرٌ  ءٍ  َشى كل   َعلى اّهللاٰ
 آيـا. بيـاوريم آن ماننـد يـا آن از بهتـر) سـازيم متـروك و( ريمبـب خاطرهـا از را آن حكم يا كنيم
  .)106بقره، آية (است؟  قادر چيز هر بر خدا كه دانى نمى
دهد؛ زيـرا همـراه بـا تكامـل يـافتن و پيشـرفت  نسخ را تشكيل مىامل انسان زيربنای مسئلۀ كت

زمينـۀ رسـيدن  هيابد و يك شريعت و يك آيـ انسان، شريعت و آيات مناسب با وضع او ظهور مى
كنـد و بـا  انسان به مراحل باالتر و ترقى يافتن او و دريافت دستورات و احكام جديد را فراهم مى
پـس . شـود ورود انسان به مراحل باالتر دستورات و احكام قبلى خود به خود از اعتبـار سـاقط مى

نسـخ تنهـا مربـوط بـه از نظر عالمه طباطبـايى . مسئلۀ نسخ جز با تكامل انسان سازگار نخواهد بود
رود و  مثـال، وقتـى پيـامبری از دنيـا مـى یبـرا. يابد تشريع نيست بلكه در حوزه تكوين نيز راه مى

ای نسـخ شـده و  گيرد، چون هر دو آيات تكوينى االهى هسـتند آيـه پيامبر ديگری جای او را مى
  ).381، ص1374طباطبايي، : كن(گيرد  آيۀ ديگری جای آن را مى

نسخ را هم مربوط بـه تشـريع و هـم مربـوط بـه تكـوين  ،طبايىگر همچون عالمه طبان، ايبنابرا
گـر يچه تكامل در عالم ماده و چه در د -توان مسئلۀ نسخ را دال بر تكامل مطلق انسان  بدانيم، مى

تر انسـان وجـود قبلـى او را  وجود جديد و كامل  ،یريدانست و به تعب -عوالم، از جمله عالم برزخ
رد و هم حيـات معنـوی و روحـانى يگ ىند و اين مطلب هم حيات مادی انسان را دربر مك نسخ مى

آيد عام است و همـۀ عـوالم از جملـه  دست مى ه تكاملى كه از نسخ تكوينى بهكن معنا يبه ا. او را
  . رديگ ىعالم برزخ را دربر م

  شفاعت) ب
yآن مقابـل نقطـه و شـده گرفتـه مثله، الى ء الشى ضم و جفت به معناى شفع ريشۀ از» شفاعت« واژ 
 سپس. )224 ، ص1، ج1374مكارم شيرازي،  -1197، ص1ج1378بندرريگي، (تنهاست  و تك معناى به وتر
 حقيقـت در. است گرديده اطالق تر ضعيف فرد به كمك تر براى قوی و برتر فردشدن  ضميمه به

 را آن نتيجـه در و زنـد مى گره شفيع نيروى با را خود نيروى شود، مى متوسل شفيع به كه شخصى
  .ابدي ىخواهد، دست م مى به آنچه نموده و چندان دو

 شـخص هكـن معنـا يـگردد؛ بـه ا ىم شونده شفاعت موضع تغيير و دگرگونى محور بر شفاعت
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 و آمـده بيـرون كيفر درخور و نامطلوب وضع يك از كه سازد مى فراهم موجباتى شونده شفاعت
 بخشـودگى مسـتحق و شايسـته كـه دهـد قـرار مطلـوبى وضـع در را خود شفيع با ارتباط وسيله به

 . گردد

گر تكامـل انسـان اسـت؛  ه مسئلۀ شفاعت نيـز بيـانكرد كن برداشت يتوان چن ىات مكن نياز ا
چيـزی جـز ايـن نيسـت كـه شـفيع كـه دارای  -طور كـه گفتـه شـد  همان -زيرا حقيقت شفاعت 

شونده قرار گرفته و او را از وضع نـا مطلـوب خـود خـارج  تر است در كنار شفاعت وجودی قوی
خروج از وضع نامطلوب و رسيدن به وضعيت مطلـوب . ساخته و گناهان و آثار آنها را محو نمايد

در حقيقت همان ترقى وجودی، يعنى صعود از يك مرتبه و درجه به مرتبه و درجۀ ديگر است و 
يابـد و هـم در  ۀ شـفاعت هـم در عـالم مـاده معنـا مىجا كه مسئل از آن. اين به معنای تكامل است

  . توان شفاعت را دال بر تكامل انسان هم در عالم ماده و هم در عالم برزخ دانست عوالم بعد، مى

  رجوع و بازگشت به سوی خدا ) ج
امـل كتـوان ت ىز ميكند ن از آياتى كه رجوع و بازگشت انسان به سمت پروردگار خود را بيان مى

انبيا، آيـة  (  )راجِعُون ِإلَينا كل (؛ )156بقره، آية (  )راجِعُون ِإلَيهِ  ِإنا(: رينظ ىاتيرد؛ آكاستنباط  انسان را
 ) فَُمالقيـه كـْدحاً  َربك  ِإلى كاِدحٌ  ِإنك اْإلِنْسانُ  َأيَها يا(؛ )60مومنون، آية (  )راجِعُون ِإلَينا كل (؛ )93
  .)6انشقاق، آية (

سـوی او  كنند كه انسان به سمت پروردگارش در حركت است و به آيات بيان مىاين دسته از 
آل عمران، آيـة  ( از استين ىشود كه خداوند ب در آيات ديگر نيز بيان مى. كند رجوع و بازگشت مى

ايـن آيـات چنـين دادن  توان با كنار هم قرار و مى. )15فاطر، آية (، اما انسان فقير و نيازمند است )97
نتيجه گرفت كه رجوع انسان به سوی خداوند در حقيقت خروج از نقص به سمت كمـال اسـت؛ 
زيرا رسيدن به حضور خداوند در حقيقت ترقى و صعود به سمت كمال مطلق است و اين حضور 

پـس انسـان كامـل و بـه كمـال . با ضعف و نقص سازگار نيست و اين همان تكامـل انسـان اسـت
نمايد و انسان ضـعيف و نـاقص كـه در  پيشگاه خداوند حاضر گشته و او را مالقات مىرسيده در 

  . مراتب پائين وجود قرار دارد از چنين حضور و ديداری محروم است
كنند، رجوع و بازگشت مقيد بـه قيـدی نشـده و مشـخص  در آياتى كه اين موضوع را بيان مى

توان اين رجوع را به كـل  پس مى. دهد ی رخ مىا نشده كه اين رجوع در چه زمان، مكان و مرتبه
مربوط دانست و چنـين نتيجـه گرفـت كـه  -چه در عالم ماده و چه در عوالم بعد -زندگانى انسان 
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  . داللت دارند -عالم ماده و هم عالم برزخدر هم  -آيات رجوع، بر تكامل انسان 

  اختالف در كالم ) د
ِ  غير عِندِ  مِنْ  كاَنَ  لَوْ  وَ  ْرَءانَ الْقُ  يتََدبُرونَ  أفََال (: فۀيۀ شريآ دربـارy  ؛ آيا)كثِيراً  اْختَِالفًا فِيهِ  لََوَجُدواْ  اّهللاٰ

قـرآن  )82نساء، آيـة  (يافتند مى آن در فراوانى اختالف بود، خدا غير سوى از اگر انديشند؟ نمى قرآن

رو، بـه خداونـد اسـناد داده شـده اسـت و  را امری واحد و بدون اختالف دانسـته و از همـين میرکـ
از خداونـد بـود در آن  از جانـب غيـر قـرآنعكس نقيض آن بيان شده كه اگر صورت   همچنين به

كنـد كـه  اين آيه بيـان مى. اين آيه نيز بر تكامل انسان داللت دارد. اختالفات زيادی وجود داشت
انسـان نيـز يكـى از . شـد از خـدا بـود در آن اخـتالف زيـادی مشـاهده مى از جانب غيـر قرآناگر 

ها دارای اختالف و دگرگـونى اسـت كـه  از خداست و بر طبق اين آيه سخنان انسان مصاديق غير
اين تغيير و تحول در كالم ناشى از تغيير و رشد معلومـات اسـت و ايـن بـه معنـای تكامـل انسـان 

آوردن علم و آگاهى فقط منحصر به عـالم مـاده نيسـت، بلكـه  دست معلومات و بهرشد در . است
تر از  تر و كامـل تر و سـريع در عوالم بعد نيز كسب علم و آگاهى وجود دارد كه به مراتب راحت

هـايى  ها و پرده در روايات نيز چنين مضامينى آمده است كه بعد از مرگ حجاب. عالم ماده است
 9پيـامبر. رود شده اسـت، كنـار مـى بوده و مانع از ادراك حقائق جهان مى ش چشم انسانيكه پ

: در جريان جنگ بدر بر سر چاهى كه كشتگان مشرك در آن ريخته شده، آمـد و چنـين فرمـود
های االهـى را  خداوند به آنچه به من وعده داده بود وفـا كـرد و مـن آن را يـافتم آيـا شـما وعيـد

اب ساكت شو كـه ای پسر خطّ  : گويى؟ فرمود ّهللاٰ با مردگان سخن مىا يا رسول: يافتيد؟ عمر گفت
الناس نيـام «: ث آمده استيهمچنين در احاد .)254 ، ص6، ج 1386مجلسي، (تو از آنان شنواتر نيستى 

 قـرآن. )42، ص4همـان، ج (» شـوند رند بيدار مىياند و هنگامى كه بم فاذا ماتوا انتبهوا؛ مردم در خواب
 غِطـاَءك َعنْـك فَكَشـفْنا هـذا مِـنْ  غَفْلَـةٍ   فـى كنْـَت  لَقَـدْ (: فرمايـد اين مطلـب مىد يينيز ضمن تأ

 كـار از پـرده مـاكه  آن تا بودى غفلت در) مرگ سخت روز( اين از تو ؛ و)َحديد الْيْومَ  فَبََصُرك
  . )22ق، آية (گرديد بيناتر بصيرتت چشم امروز و برانداختيم تو

كـه ناشـى از تغييـر و تكامـل علـم و آگـاهى -ن، اين آيه بر تغيير و اختالف كالم انسان يبنابرا
منحصـر بـه  -امـل انسـان اسـت كه از اسـباب تك-جا كه كسب علم  داللت دارد و از آن -اوست 

هم در عالم ماده و هـم در عـوالم  -بر تكامل انسان  هتوان گفت كه اين آي شود، مى عالم ماده نمى
  . داللت دارد -از جمله عالم برزخ  ،بعد



 

 

161  

خ
رز

ل ب
ما
تك
س
ا

 ي
خت

و ا
ار
ي

 
زخ

بر
م 
عال

ر 
د

 

 

  هدايت) . ه
 ِصـراطٍ   ِإلـى يشـاءُ  َمـنْ  يْهـدی(: بارها به موضوع هدايت پرداخته شده است قـرآنفۀ يدر آيات شر

ُ  ، وَ  ُمْستَقيم الِمينَ  الْقَْومَ  يْهِدی ال اّهللاٰ ُهَدى ذلِك(؛ )258-142بقره، آية ( )الظ  ِ  مِـنْ  يشاءُ  َمنْ  بِهِ  يْهدی اّهللاٰ
ُ  قُلِ (؛ )88انعام، آية (  )عِباِده ُ  فَيِضـل (؛ )35يـونس، آيـة   (  )لِلَْحق يْهدی اّهللاٰ  َمـنْ  يْهـدی وَ  يشـاءُ  َمـنْ  اّهللاٰ
َ  فَِإن (؛ )4ابراهيم، آية ( )يشاء ُ  وَ (؛ )37نحل، آية (  )يِضل َمنْ  يْهدی ال اّهللاٰ  يْهـِدی ُهـوَ  وَ  الَْحـق  يقُولُ  اّهللاٰ

بيلَ  4احزاب، آية( )الس( .  
بنـدرريگي،  (راه و هـدف اسـت دادن  كردن، نشـان هدايت از ماده هدی و بـه معنـای راهنمـايى

، بايد راه و مقصدی وجود داشته باشد تـا بتـوان آن را نشـان داد و كش ىو ب .)2297، ص 2، ج1378
ها را به راه و مقصـدی راهنمـايى  ، خداوند انسانقـرآنبا توجه به آيات . به سوی آن راهنمايى كرد

َراَط  اْهِدنَا(: خوانيم كرده است، اما اين راه و مقصد چيست؟ در سورy حمد مى ؛ و     )الُْمْسـتَقِيم الص
هـای مختلفـى وجـود دارد  ن، راهيبنابرا. خواهيم كه ما را به راه مستقيم هدايت كند از خداوند مى
؛ در نتيجه، راهى كه خداونـد بـه سـمت   كند نها تنها راه مستقيم را طلب مىان همۀ آيكه بنده از م

دام اسـت؟ در آيـۀ آخـر سـورy حمـد راه كـاما راه مستقيم . كند، راه مستقيم است آن هدايت مى
مستقيم، همان راه كسانى كه به آنها نعمت داده شده، معرفـى شـده اسـت و كسـانى كـه بـه آنهـا 

َ  يطِعِ  َمنْ  وَ (: فۀيۀ شرنعمت داده شده نيز در آي ُسولَ  وَ  اّهللاٰ ِذينَ  َمعَ  فَأُولئِك الرَأنَْعمَ  ال  ُ  مِـنَ  َعلَـيِهمْ  اّهللاٰ
يقِينَ  وَ  النبِيينَ  د َهداءِ  وَ  الص الِِحينَ  وَ  الش هبـر طبـق ايـن آيـ. )69ه يـنساء، آ( )َرفِيقاً  ُأولئِك َحُسنَ  وَ  الص 

انـد و  كسانى كه از خداوند و پيامبرش اطاعت كنند با كسانى كه به آنهـا نعمـت داده شـده همراه
  . دان و صالحين هستندياينها همان پيامبران، صديقين، شه

م فرا خوانده و بـه سـمت آن هـدايت يها را به راه مستق جا مشخص شد كه خداوند انسان تا اين
شـان نعمـت داده يه به آنها نعمت داده شده و آنها كه به اه راه كسانى است كك ىراه. كرده است

ار است كـه همـۀ كآش يىاز سو. های صالح و صديقين و شهدا هستند شده، همان پيامبران و انسان
اند و مقصد و مقصود آنها رسيدن به محضر خداونـد  ن افراد مسير عبوديت خداوند را طى كردهيا

راهنمـايى كـرده و بشـر را بـه حركـت در آن مسـير  است پس راه مسـتقيمى كـه خداونـد بـه آن
گـر يفراخوانده است، مسير عبوديت و رسيدن به خداوند و مقـام قـرب اسـت كـه ايـن معنـا در د

ك ِصـراُط  هـذا وَ (: فۀيۀ شـريـآيات قرآن نيز ذكر شده است، همچـون آ ـلْنَا قَـدْ  ُمْسـتَقيماً  َربـ فَص 
كُرون لِقَْومٍ  اْآلياتِ  126آية انعام، (  )يذ(.  
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كند و هـدايت را پـذيرش  سورy انعام بحثى را در مورد هدايت مطرح مى 125خداوند در آيۀ 
نـد و در آيـۀ بعـد ك معرفى مى -كه همان مسير عبوديت و رسيدن به حق است-اسالم و دين خود 

نـد كـه راه مسـتقيمى كـه ك ىدر اين آيه تصـريح مـ. اين راه مستقيم پروردگار توست: فرمايد مى
  اْعبُـُدونى َأنِ  وَ (: فۀيدر آيـۀ شـر. كند همان راه عبوديت و بندگى است داوند به آن هدايت مىخ

 ىز راه مستقيم، پرستش خداوند و عبـادت و بنـدگى او معرفـي، ن)61يس، آية (  )ُمْستَقيم ِصراٌط  هذا
  . شده است
َ  فَِإن (: فۀيۀ شريچون آ ىاتي، بنابر آيىاز سو خداونـد  )97عمـران، آيـة    آل( )الْعالَمينَ  َعنِ  غَنِى اّهللاٰ

ست؛ زيـرا يبرد و البته عبادت نيز بدون فايده ن از است و در نتيجه نفعى از عبادت بندگان نمىين ىب
پـس نفـع عبـادت بـه خـود بنـدگان . انجام و صدور كار عبـث و بيهـوده از خداونـد قبـيح اسـت

دن به خداوند است كه جز از مسير بندگى و گردد و اين نفع نيز رسيدن به مقام قرب و رسي بازمى
جا كه خداوند غنى مطلق است پس كمال مطلق است و حركـت  از آن. آيد دست نمى عبوديت به

  . به سمت او نيز حركت از نقص به كمال است
راَط  اْهِدنَا(: فۀيۀ شريآ معناى در كه شده روايت7صادق امام از 5ة يـ حمـد، آ ( )الُْمْستَقِيمَ  الص( 
 از و شـود مـى منتهـى بهشـتت بـه و تـو محبـت بـه كـه فرما ارشاد طريقى به را ما خدايا«: ودندفرم
 گـذارد نمـى نيز و كند گرديم، جلوگيری مى هالك نتيجه در و كنيم خود هواهاى پيروىكه  اين
  .)62-61، ص1 ، ج1374موسوي همداني، ( »شويم نابود نتيجه در و كنيم اخذ را خود آراء
 را خـودت توفيـق! خـدايا يعنـى«: فرمـود گفته شيپ دربارy آيۀ كه شده روايت 7امام على از
 هـم نيز مان آينده روزگار در تا بده ادامه مادربارy  كرديم اطاعت را تو آنوسيله  به تاكنون ما كه

  . »كنيم اطاعت را تو چنان
بندگى و عبوديـت راه دادن  توان چنين نتيجه گرفت كه هدايت االهى همان نشان ن، مىيبنابرا

است و عبوديت نيز حركت به سمت خداوند و قرب او يعنـى حركـت از نقـص بـه سـوی كمـال 
 بـهشـدن  و رهنموندادن  پس هدايت در حقيقت نشان. است و اين همان تكامل يافتن انسان است

ممكن است گفته شود چون هدايت و ضـاللت بـر پايـه اختيـار انسـان اسـتوار . تكامل است یسو
تـوان  ؛ پس تكاملى كه از موضوع هدايت مى   اختيار نيز مربوط به عالم ماده و طبيعت استاست و 

ن را به همراه روايات مـورد يشياما اگر مباحث پ. استنباط كرد، مربوط به عالم ماده و طبيعت است
آيد كه هدايت االهى قرارگرفتن در مسـير و راهـى اسـت  مىدست  تأمل قرار دهيم، اين مطلب به
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تـوان  پس مى. يابد كند و به عوالم مافوق راه مى از عالم دنيا شروع شده از عالم برزخ گذر مى كه
گفت كه مسئلۀ هدايت نيز بر تكامل برزخى داللت دارد، بدين صورت كه انتخـاب ايـن مسـير و 

گيـرد و در عـوالم بعـد ادامـه  نهادن در وادی تكامل در عالم دنيـا بـا اختيـار فـرد صـورت مى قدم
  . يابد مى

  تأخر و باقيات الصالحات  اعمال ما) و
توانـد  ىم -ات بـه آن اشـاره شـديـه در قـرآن و رواكـ-الصالحات   مبحث اعمال ما تأخر و باقيات

اعمال ما تـأخر يعنـى كارهـايى كـه فـرد انجـام داده و ايـن . انسان باشد ىامل برزخكبر ت یشاهد
تـا زمـانى كـه  -كارها پس از مرگ او نيز باقى و بر قرار است كه اگر كارهای نيكو و خير باشـد 

تـا زمـانى كـه وجـود  -شود و اگر شـر و نادرسـت باشـد  مند مى فرد از ثوابش بهره -برقرار است 
شود، و يا اعمالى است كه افراد ديگر برای فرد انجام داده و  و عذاب مىفرد دچار عقاب  -دارند 

الصــالحات  اتيـبرخـى از آيـات و روايــات دربـارy اعمـال مـا تـأخر و باق. نماينـد بـه او هديـه مى
  : اند از عبارت

ا نَفٌْس  َعلَِمْت ( َمْت  م َرت وَ  قَد ُؤا(؛ )5انفطار، آية( ) َأخ مَ  بِمـا يْوَمئِـذٍ  اْإلِنْسـانُ  ينَب وَ  قَـد 
ر حضـرت : فرمودنـد9رسول خدا: فرمودند 7امام صادق . )13قيامت، آيـة  ( )َأخ

شد سـپس دوبـاره از همـان  عيسى از قبری عبور كرد كه صاحب آن قبر عذاب مى
. شـد صاحب آن عذاب نمىكه  حالى ور شده بود عبور كرد در قبری كه با آن روبه

از ايـن قبـر عبـور كـردم  )يا سال قبـل(روز قبل ! اپروردگار: حضرت عيسى گفت
كـه  حالى شد، سـپس امـروز از آن عبـور كـردم در صاحبش عذاب مىكه  حالى در

ای روح اّهللاٰ او دارای يـك  : شود؟ خداونـد بـه او وحـى كـرد صاحبش عذاب نمى
فرزند بالغ صالح است كه راهى را آباد كرد و يتيمى را پناه داد پس به خاطر آنچه 

 . )220 ، ص6 ، ج1386مجلسي، (پسرش انجام داده او را بخشيدم 

در  یا گونـه دهنـد و انسـان به مىن، ممكن است انسان از كارهای خيری كه ديگـران انجـام يبنابرا
آمـرزش گنـاه . شود مندی سبب ترقى و رشد وجودی او  آنها شريك است، منتفع شود و اين بهره

عذاب در حقيقت، صعود از يك مرتبۀ پائين به مرتبۀ باالتر است و اين بـه معنـای شدن  و برداشته
مـاده و در عـالم بـرزخ داللـت پس اين روايت، بر تكامل انسان پس از عـالم . تكامل انسان است

  . دارد كه از نوع تكامل مثبت است
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  تربيت اطفال ) ز
ميـرد منـادی در  هنگامى كـه طفلـى از اطفـال مـومنين مى: فرمودند 7امام صادق

اگر . ه آگاه باشيد كه فالنى، فرزند فالنى مردكدهد  ملكوت آسمان و زمين ندا مى
اش كه مؤمن هسـتند، مـرده باشـند  نوادهوالدين او يا يكى از آن دو يا بعضى از خا

اش نمرده  شود تا او را غذا دهند اما اگر كسى از خانواده آن طفل به ايشان داده مى
شود تا او را غـذا دهـد تـا زمـانى كـه  داده مى 3باشد آن طفل به حضرت فاطمه

اش بميرنـد و او بـه آنهـا داده  والدينش و يا يكى از آن دو و يـا بعضـى از خـانواده
از پدرانشـان نقـل كردنـد  7امام موسى كاظم. )293، ص 5، ج 1386مجلسي، ( شود

حضرت ابراهيم آنها را در كوهى از مشك و عنبـر و : ... فرمود 9كه رسول خدا
 از پيامبر در مـورد. )همان( كند زعفران نگهداری و حضرت ساره آنها را تربيت مى

پسرانى كه برای خدمت صورت   بهآنها : اطفال مشركين سؤال شد و ايشان فرمودند
 .)291 همان، ص(كنند  اند به اهل بهشت خدمت مى اهل بهشت خلق شده

تـوانيم بـين ايـن دو  مى«: فرماينـد ان حـديث اول و دوم مىيـعالمه محمدباقر مجلسـى در جمـع م
 شوند و بعضى نيـز داده مى :حديث را چنين جمع كنيم كه بعضى از اطفال به به ابراهيم و ساره

  . )294 ، صهمان(» و اين بر حسب اختالف مراتب والدين آنها است 3به حضرت فاطمه
 3استفاده شده است كه خانوادy اطفال يا حضـرت فاطمـه» دادن غذا«در حديث اول از تعبير 

روشن است كه غذا سبب رشد و تكامل اعضا و جوارح و تكامل آنها سـبب . دهند به آنها غذا مى
ّ . تكامل نفس است در عالم برزخ به معنای غذای مادی نيست، اما » دادن غذا«م است كه تعبير مسل

ايـن . يـافتن آن طفـل هر چه باشد مطابق با عالم برزخ بوده و سببى است بـرای پـرورش و تكامـل
وسـيلۀ  شود؛ زيرا در اين حديث تصريح شده كه اطفال مؤمنين بـه مطلب در حديث دوم تأييد مى

  . وند و تربيت و پرورش چيزی جز تكامل نيستش تربيت مى 3حضرت ساره
شـايد . اند در حديث سوم نيز دربارy اطفال مشركين بيان گرديده كه آنها خادمان اهـل بهشـت

بتوان گفت كه به اين جهـت خـادم اهـل بهشـت هسـتند كـه نسـبت بـه اطفـال مـومنين در مرتبـه 
ست؛ زيرا مصاحب و كامل آنهابرای تای  قت، خدمت اهل بهشت، وسيلهيدرحق. تری هستند پائين

  . )436 ق، ص. ه 1425حلي، : كن(    گذارد بر فرد مى یاريهمنشين تأثيرات بس
توان نتيجه گرفـت كـه آنهـا  كنند، مى از رواياتى كه سرنوشت اطفال را در عالم برزخ بيان مى
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توانستند كسب كننـد، امـا  جا دارای سير تكاملى بوده و كماالتى را كه در عالم طبيعت مى در آن
ايـن ن، يبنـابرا. آورنـد دسـت مى اند، با سير تكاملى خويش در عـالم بـرزخ به از آنها محروم مانده

  . اند بر وجود تكامل در عالم برزخ یز شاهدينروايات 

  خروج از آتش و عذاب
  : رمودندف 7امام صادق

همانـا خداونـد . انـد و نـه كـافر شـود نـه مومن مسلمانانى كه حد بر آنها جـاری مى
كند  تبارك و تعالى مؤمنى را كه به او وعده بهشت داده است، داخل در آتش نمى
كند  و كافری را كه به او وعدy آتش و خلود در آن را داده است، وارد بهشت نمى

پس كسانى كه حد بـر آنهـا جـاری . بخشد د مىاز آن هر كسى را كه بخواه و غير
اند و نه كافر و در آتش خالد و جاودان نيستند  شود، فاسقانى هستند كه نه مؤمن مى

شوند و شفاعت در مورد آنها و مستضعفينى كـه خداونـد  و روزی از آن خارج مى
  ). 40، ص8، ج1386مجلسي، ( از دينشان راضى باشد جايز است

: در مورد ايمان خالص بـرای مـامون نوشـته آمـده اسـت 7رضادر آنچه كه امام 
گردنـد و  شـوند و از آن نيـز خـارج مى گناهكاران اهل توحيد داخل در آتـش مى

در  7گويد از امام صادق ابان مى عمر بن ).همان( شفاعت در مورد آنها جايز است
 شود و سپس از آن خارج گشـته و وارد بهشـت مورد كسى كه داخل در آتش مى

اگر بخواهى آنچه را كه پدرم در ايـن مـورد : شود سؤال كردم، ايشان فرمودند مى
كـه كـامًال  گروهـى از مـردم بعـد از اين: ايشان فرمـود. گويم گفته است برايت مى
پس آنها را به سوی نهر آبـى در . شوند شوند از آتش خارج مى سوخته و زغال مى
شـود پـس از آب آن  گانى گفتـه مىبرند كه به آن حيات و زند كنار در بهشت مى

  ٢.)همان(رويد پاشند در نتيجه گوشت و خون و موهای آنها مى بر آنها مى

دسـتۀ اول مومنـانى هسـتند كـه وارد : توان مردم را به سه دسته تقسـيم كـرد ن احاديث، مىيبنابر ا
دنـد و دسـتۀ دستۀ دوم كافرانى هستند كه در آتـش مخل. اند جا جاويدان شوند و در آن بهشت مى

شـوند و نـه در  ؛ نـه ابتـدائاً وارد بهشـت مى   سوم گروهى هستند كه ما بين دو گروه اول قرار دارند
در ايـن . شـوند آتش جاودانه هستند، بلكه مدتى در جهنم بـه سـر بـرده و سـپس وارد بهشـت مى

ل آنهـا شوند، سـپس شـفاعت شـامل حـا سوزند و زغال مى ىروايات چنين آمده كه آنها كامًال م
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  . شوند گاه وارد بهشت مى شوند و آن شده و آنها به سوی نهر حيات و زندگانى برده مى
توان اين روايات و فرايند خروج از جهنم و ورود به بهشت را شاهدی بر وجود تكامـل در  مى

طور كه روشن است، جهنم جايگاه گناهكاران است و بهشت جايگاه  آن عالم دانست؛ زيرا همان
؛ و گناه و گناهكار نسبت به عمل صـالح و مـومن در مرتبـۀ پـائين قـرار دارد، پـس مرتبـۀ    مومنان

كـامًال سـوخته و زغـال «تـوانيم بگـوييم كـه تعبيـر  مى. تر از مرتبه بهشت است نييجهنم نيز در پا
آثـار گناهـان از لـوح شـدن  باعـث پـاك ر اين حقيقت است كه عـذاب و آتـشگ بيان» شوند مى

ای برای تّرقى او از اين مرتبه گشته و بـا اسـتفاده از آب  شود و سپس شفاعت وسيله وجود فرد مى
  . شود جا داخل مى نهر زندگانى صالحيت ورود به مرتبه باالتر، يعنى بهشت را يافته و به آن

يابد و اين خود بـر  ای اعلى راه مى ن، انسان با طى چنين فرايندی از مرحله سفلى به مرتبهيبنابرا
ای را پيـدا نكنـد،  مل و ترقى وجودی فرد داللت دارد؛ زيرا تا انسان صالحيت ورود به مرتبـهتكا
صالحيت و خروج از يـك وضـعيت نـامطلوب بـه  آوردن دست به. تواند وارد آن مرتبه شود نمى

كنند،  رو، رواياتى كه خروج از آتش را بيان مى نياز ا. سمت وضعيت مطلوب همان تكامل است
كه بعد از برزخ -د اين روايات به مرحلۀ قيامت يشا ،البته. دال بر تكامل مثبت فرد دانستتوان  مى

دهندy اين است كه در عالم قيامت نيز تكامل وجـود دارد و از  مربوط باشند، پس نشان -قرار دارد
بـرزخ توان تكامل در برزخ را نيز استفاده كرد؛ زيرا بر طبق بيان روايات در عـالم  اين روايات مى

نيز بهشت و جهنم و عذاب و ثواب برزخى وجود دارد و اين روايات تصريحى بر عالم قيامت يـا 
ن، بـر طبـق ايـن روايـات يبنـابرا. كار بـرد توان در مورد هر دو مرتبه آنهـا را بـه برزخ ندارند و مى

  . قائل شد) از جمله عالم برزخ(توان به وجود تكامل در عوالم بعد از عالم ماده  مى
رد كـه از كـتوان از آن مطلب مورد نظر را استنباط  آيات و روايات بسياری وجود دارد كه مى
  . مينك باب رعايت اختصار از ذكر آنها صرف نظر مى

  گيری نتيجه
انسان از ابتدای وجود خود با سير اشـتدادی و . های زندگى بشری است حيات برزخى يكى از افق

جـا كـه انسـان  از آن. رود يت رساندن قـوای خـود پـيش مـىتبدالت ذاتى جوهری به سوی به فعل
طراحـى شـده اسـت كـه بـه حـد چنان دارد و صورت نوعى او در نظام آفرينش  یشمار قوای بى

شمار او در مـدت  های بى شود و راه برای ترقى هر چه بيشتر او باز است و قوه خاصى متوقف نمى
هند رسيد، حركت جوهری و سـير اشـتدادی او اش به فعليت نخوا زمان كوتاه عمر مادی و طبيعى
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حركـت جـوهری در عـالم مـاده بـا حركـت . يابـد در عوالم بعد از جمله عالم برزخ نيز ادامـه مى
ن دو، يـهای ا يكـى از شـباهت. متفـاوت اسـت ىمشـابه و از جهتـ ىجوهری در عالم مثال از جهت

هـای نفـس  ت از قوهچـون صـحب. وجود موضوع يكسان برای حركت جوهری در دو عالم اسـت
شود كه نفس، امری آميخته از قوه و فعل است و نسبت به بسياری از امور حالـت  است و گفته مى

پس موضـوع حركـت جـوهری . ها نفس خواهد بود بالقوه دارد، روشن است كه موضوع اين قوه
رسـاند  مىيابد و قوای خود را به فعليـت  در عالم دنيا نفس است؛ زيرا نفس است كه استكمال مى

های او نيز در دنيا به فعليت كامـل نرسـيده پـس  و چون نفس در عالم برزخ نيز حضور دارد و قوه
امـا تفـاوت . در عالم برزخ نيز بالقوه بوده و موضـوع حركـت جـوهری برزخـى نيـز خواهـد بـود

حركت جوهری در دو عالم در اين است كه در عالم ماده حركت جوهری در بسـتر مـاده تحقـق 
ذيرد، چون نفس با ماده مرتبط است و خود را از طريق ارتباط با مـاده و ابـزار و آالت مـادی پ مى

اما در عالم برزخ ماده حضور ندارد، در نتيجه، نفـس در عـالم بـرزخ حضـور . رساند به فعليت مى
، نفس دارای عقل، اراده، يىاز سو. داشته و موضوع حركت جوهری و حيات برزخى خواهد بود

جا كه وجود اينها وجودی رابط و وابسته به نفـس اسـت، پـس ايـن  است و از آن... صر وسمع و ب
بـر اختيـار اسـت، حضـور  ىقوا نيز با نفس در عالم برزخ حضور خواهند داشت و چون اراده مبتن

  .اراده نشان از وجود اختيار دارد
تر از اختيـار  ر برزخـى محـدودالبته، اختيار برزخى با اختيار دنيايى متفاوت است؛ زيرا دامنه اختيـا

ان دو حالـت يـدنيايى است و به دليل عدم وجود ماده و عدم امكان خطا و گناه هميشه ايـن اختيـار م
  .يابد تر جريان مى خوب و خوب

  ها نوشت پى 
                                                           

منظور از مادة برزخي صرفاً قابل و پذيرندة قوه است كه مطابق با احكام عالم مثال است و با ماده در عالم طبيعت . 1
متفاوت است و اين دو ماده اشتراك لفظي دارند و در اين جا اين اصطالح جعل شده تا مطلب مـورد نظـر بهتـر    

  . بيان شود
انّ قوماً يحرقون فـي النـار حتـي اذا صـاروا     «: نيز با همين مضمون نقل شده كه در آن آمده استحديث ديگري . 2

كه كامالً سوخته و زغال گردند پـس شـفاعت    سوزند تا اين همانا گروهي در آتش مي ؛»حمما ادركتهم الشفاعه
 ).361، ص8، ج1386مجلسي، (شود  شامل حال آنها مي
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