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  نفس برزخي تكامل
  13/11/86:  تاريخ دريافت                                                                     ∗رودباري سواد نجفي رضوانه

  20/04/87:  ش                                                                                                        تاريخ پذير
 چكيده

 برزخ عالم در نفس تكامل كيفيت و امكان نفس، برزخي تكامل طرح از هدف
 به كه امثال تجددة نظري و فعل و قوه حركت،ة نظري به بحث، ضمن در .است
 با رابطه در زياديهاي  سؤال .دوش مي اشاره ست،عرفا و فالسفه به مربوط ترتيب
 داده پاسخ سؤال دو به مقاله اين در كه است مطرح مرگ از بعد نفس تكامل

 مرگ از بعد عالم در يا ،است ممكن برزخ عالم در تكامل آيا ،اول سؤال: شود مي
 با آن كيفيت نفس، برزخي تكامل قبول فرض با آيا ،دوم سؤال و ندارد امكان تكامل
  ؟است يكسان اينكه يا دارد فرق دنيوي تكامل
 از مرگ از بعد نفس تكامل كه گردد  مييمنته نتيجه اين به بحث نهايت، در 
  .است قطعي و مسلم امري بلكه ممكن تنها نه ،شهودي و عقلي نقلي، ديدگاه

  واژگان كليدي
  امثال تجدد فعل، و قوه حركت، آخرت، عالم برزخ، عالم نفس، برزخي تكامل
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   مقدمه

 و نفس را او وجود اصلي بعد و حقيقت .است روح و جسم از مركب موجودي انسان
 آن كلمات زيباترين با كريم نآقر كه است انسان وجود از بعد اين .دهد  ميتشكيل روح
 امر و ملكوت عالم از يافته تنزل ؛)26:حجر .رك( الهي نفخة و خدا روح :است ستوده را
 اكمل و ملكوت باغ مرغ را آن عرفا و ؛)31:بقره .رك( مالئكه معلم ؛)54:اسرا .رك(

 او گوش در ملكوت عالم به پرواز نداي هميشه و اند هكرد فيمعر عالم موجودات
 هكرد توبيخ داده، قرار خطاب مورد نفس همين لحاظ به را انسان گاهي .است ازاند طنين

 ترين پايين به و )44:فرقان .رك و 17:عبس .رك( كرده معرفي مخلوق ترين پست و
 و مرادف نفس شناخت ينيد رهبران كلمات در .)5:تين .رك( است هكرد سقوط مرتبه
 ،نمونه براي( است شده ياد انسان تعالي و ترقي ابزار بهترين و خدا شناخت با مالزم
 معرفي انسان دشمن ترين خطرناك طرفي از و )22ص، 2ج ،ق1402 ،مجلسي .رك

 شعري ادبيات در .)26ص، 67ج ،ق1402 مجلسي، .رك ،نمونه براي( است گرديده
  .شود  نميسير بلعيدن از وقت هيچ كه است جهنم مانند نفس

  

 نفس دوزخ اسـت دوزخ اژدهاسـت      
  

 كــو بــه درياهــا نگــردد كــم كاســت  
  

  ).تا، دفتر اول مثنوي، بي(
  

 كند  ميحكايت نفس به مربوط لئمسا پيچيدگي از انساني، نفس بودن دوسويه اين
 هر .است هشد جوو جست و كاوش مختلف علوم در گوناگون زواياي از ،رو اين از و

ها  بحث بيشتر محور و است دهكر بررسي را آن هاي مختلف  جنبهخاصي منظر از علمي
 ،مقاله اين در اما ،است طبيعت عالم در آن تكامل و رشد چگونگي و حدوث به مربوط
 در مهم لئمسا از  كهشود ميبررسي  برزخ عالم در نفس ترقي و رشد پيرامون مباحثي
 جااين در سؤال دو كه است طرحم زيادي سؤاالت ،خصوص اين در .است نفس با رابطه

 :گردد  ميبررسي
 فعل، به قوه از دنيا در انسانى نفس و است تكامل و ترقى جايگاه طبيعت، عالم .1

 نفس هم مرگ از بعد عوالم در آيا اما .رسد  مىپيرى به جوانى از و جوانى به كودكى از
   ؟يابد  مىترقى و تكامل
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 تكامل آيا كه شود  ميمطرح سؤال اين نخست، پاسخ نبود مثبت صورت در .2
 و ماده لحاظ از مرگ، از بعد ترقى و تكامل يا ،استدني تكامل با سنخ هم مرگ از بعد

   دارد؟ اساسى تفاوت دنيا در تكامل با شكل

    مرگ از پس نفس تكامل .1

 و تكامل كه ست ااين ،شود  مياستفاده عرفاني و فلسفي نظريات و ديني منابع از چهآن
 دينيهاي  توصيه ؛است ناپذيرترديد و قطعي مطلب يك ديگر معال در نفس ترقي

 و نقرآ خواندن ،آنان براي مغفرت و رحمت تقاضاي ،مردگان به احسان همچون
 باقيات« گذاشتن باقي ،)مالي چه و عبادي قرض چه (مردگانهاي  قرض اداي ،فاتحه

 عقاب و ثواب زيادي موجب كه يئهسهاي  سنت و حسنههاي  سنت و »صالحات
 در .است برزخ عالم در انساني نفس ترقي و تكامل بر دليل همه ،گردد  ميگذاران بنيان
   :كنيم  مياشاره ديني تونم در نفس برزخي تكامل ةكنند ثباتا داليل ازاي  نمونه به اينجا

 ثمن به را خود ماناي و نكردند وفا خود ايمان و عهد به دنيا در كه ىكسان«
ها  آن خداوند و نيستها  آن براي ىنصيب آخرت بركات از ،اند ختهوفر خسب
  .)77:عمران آل( »گرداند ىنم پاك و تزكيه را

 متعال وندخدا نظر مورد ىها انسان كه آيد مىبر آيه اصل در »يزكيهم« عبارت از
 مواقف و رحش عالم در و اند برداشته قدم عبوديت صراط در ،دنيا در كه هستند ىكسان
 وها  اكيناپ از راها  آن حق حضرت و گيرند  مىقرار حق حضرت توجه مورد ،آن

 و تهسنشها  آن ىرو به كه ،كوچك ىمعاص غبار و گرد و ،گرداند  مىپاكها  آلودگي
 راها  آن و شده پاكها  نآ صورت و سر از حق لطف نظر با ،است هكرد محجوبشان

 تزكيه و تطهير اين از ،اند نبوده عبوديت صراط در كه ىكسان ؛ندك  مىتزكيه و تطهير
 و ىوجود ارتقاء و انسان تكميل از غير حق ةتزكي كه است بديهي .بود خواهند محروم
   .نيست ديگر چيز او كمال

   از هشدوارد روايات ،بعضي نظر به كه است عباراتي چنين وجود دليل به
 از مطلب اين بلكه و است متواتر مرگ از بعد عالم در نفس تكامل ةزمين در دين ياوليا
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   ،آملي زاده حسن .رك( است نمرسال و انبياء جميع اجماع و دين ضروريات
   .)310ص تا، بي

 دارند اذعان آخرت عوالم در نفس تكامل به ىوح از پيروي به هم عرفا و فالسفه
 املتك و ىترقها  آن نظر هب .دانند  مىانسان تكاملهاي  هحلق و مراحل از ىيك را آن و
 اصل هب وصول و فناء مقام به او رسيدن و انسان استكمالهاي  حلقه از ىيك آخرت در

  .است خود
 كه چهنآ ،نيست بدن به محتاج ،تكامل در نفس هميشه كه است معتقد سينا  ابن

 نفس .بقاء در نه ؛است حدوث اصل در بدن به روح دينيازمن ،است ضروري و الزم
 كرد طي طبيعت عالم در ار تكامل و ترقيهاي  زمينه و گرفت علقت بدن به آنكه از بعد
 عوامل و نيست بدن نيازمند خود يبقا و ترقي ةادام در ،شد جدا بدن از سپس و

   .)94ص ،ق1404 ،سينا  ابن.رك( باشند نفس تكامل ساز زمينه توانند  ميديگري
 از مفارقت از دبع نفس كه است نشده مئقا برهاني :فرمايد  ميديگر جاي در يو
  .)101ص ،ق1404 ،سينا  ابن.رك( باشد نداشته ترقي و كاملت ،بدن

 اشاره مرگ از بعد نفس تكامل به ،ششاگردان از ىيك پاسخ در ىايطباطب عالمه
   :فرمايد  مىو كند مى

 كند  مىترك را ماده يكباره مجرد روح اين و رود  مىعالم اين از نفس ىوقت«
 ذلك بعد انكم ثم« و ماند  مىزمين ىرو نفس تعلق بدون ماده ،رود  مىو

 پس و ماده از تجرد از پس اطقهن نفس همان باز ،كند  مىپيدا تحقق »نلميتو
 از پس ؛رود  مىاستكمال به رو خود جوهر در حركتة واسط به مردن از

 ؛دپوش  مىىقيامت لباس و آيد مىدر ىقيامت تجرد صورت به برزخ گذراندن
 حركتة واسط به همهها  اين .گردد  مىمتحقق »بعثونت مةقياال يوم انكم ثم«

 و بود ماده در حركت ،شد محض ماده در انسان كه وقتي تا است جوهر در
 ،حسيني( »است ناطقه نفس در شيجوهر حركت ،شد ناطقه نفس چون
  .)239ص ،تا بي

 ىانسان نفس كه دارد تصريح »فصوص« دره ويژه ب خود ىها كتاب در الدين ىمح
 انسان است معتقد يو .كند ىم پيدا تكامل آخرت عالم در ،بدن از مفارقت از بعد
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 ترقي اين متوجهها  صورت بودن مشابه و لطافت سبب به ولي ،است تكامل در هميشه
 الذي هذا اقالو ةثمر من منها رزقوا كلما« :كند  مياستشهاد كريمه ةآي اين به و شود نمي
 به لحظه هر كه ييها رزق ،آيه اين به توجه با .)25:بقره( »بهاًمتشا به واتوا قبل من رزقنا

 همان كه دنكن مي تصور و دهند  نميتشخيص مشابهت سبب به ،شود  ميداده بهشتيان
 ظاهر خاصي وجود ظهحل هر كه هستند وجود دو كه يالح در ،است قبلي رزق
   .)284 ص،2 ج،ش1382 ،قيصري .رك( گردد مي

 برزخ عالم در نفس ترقي اصل ،ىعرب  ابنمطلب اين بر تعليقه در )ره(خميني امام 
 حركت با ماده .است هيولي و ماده عالم طبيعت عالم :فرمايد مي و پذيرد  ميرا آخرت و

 آخرت و برزخ عوالم ولي ،مايدپي  ميرا تكامل و ترقي مراتب خود ذاتي و جوهري
 صورت تجليات ظهور و ها حجاب رفع صورت بهها  آن در تكامل ،ندارد ماده چون
   .)170 ص،ش1375 ،خميني امام .رك( گيرد مي

 مرگ از بعد عوالم در نفس تكامل كه گردد  ميروشن هذكرشد مطالب عومجم از
  .است قطعي و مسلم مريا عرفا و فالسفه ديدگاه از و وحي منظر از

  آن مشكالت و برزخي تكامل كيفيت .2

 موجب كه است مطرح اساسي مشكل دو نفس برزخي تكامل چگونگي با رابطه در
 براي بتوان اگر .نندك برخورد ترديد با مرگ از بعد نفس ترقي و تكامل با گروهي شده
 روشن هم دوم الؤس جواب ،داد هئارا قبولي قابل جيهتو و تفسير مشكل دو اين
   .پردازيم  مياول اشكال بررسي به ابتدا .شود مي

  آن پاسخ و اول اشكال .2-1

 به را وصفي و حالت حركت، اثر در متحرك موجود ،است هشد گفته تكامل يفتعر در
 از بعد و داشت را وصف و حالت آن استعداد ،حركت از قبل كه آورد  ميدست

 .)45 صق،1422 ،يطباطباي .رك( آورد  ميدست به را جديدي صفت و حالت حركت،
 ماده و قوه كه يجاي در .است ماده بر مبتني قوه و است استعداد و قوه بر فرع تكامل
 وجود تكامل ،نباشد حركت اگر .كند  نميپيدا موضوع حركت باشد، نداشته وجود
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 و ستين ممكن حركت قوه، و ماده نبود جهت به مرگ از بعد عوالم در .داشت نخواهد
 هر انساني نفس لذا .پذيرفت توان  نميرا مرگ از بعد عوالم در نفس تكامل ،نتيجه در

 هيچ و بود خواهد شكل همان به ابد تاباشد،  گرفته خود به دنيا در را صفتي و شكل
 نخواهد شقاوت جهت در چه و سعادت جهت در چه وجود، اشتداد و ترقي گونه

   .ماند  ميباقي ،داشت بدن از انقطاع و مرگة لحظ در كه وضعي همان به روح و داشت
 برزخي ماده ،برزخ عالم كه اند گفته معاصران از برخي ،اشكال اين به پاسخ مقام در

 آن در تكامل ،بنابراين ،كند  ميپيدا تحقق برزخي ماده در حركت چون و ،دارد مثالي و
 توان  مىمطلب اين با آيا. )154 ص،2ج ،ش1372 شجاعي، .رك( دهد  ميرخ عالم

 ماده اينكه به توجه با .كرد ارائه آخرت عالم در حركت و تكامل براى مناسبى توجيه
 و جوهر نه ،دارد را ماده رنگ و شكل ،اند هكرد تفسير كه طوري نآ مثالى و زخىبر

ه ب ،است حركت موضوع آنچه سويي از .)387 ص،ق1422 ي،طباطباي .رك( ماده جرم
 يعني ماده اصلى ويژگى ،مثالى ماده ،است ماده ذات همان ،جوهرى حركت بر بناويژه 
 گفت توان نمى سبب همين به .دندار ،است تدريجى تغيير و حركت زمينة كه ، راجرم

 عالم در اگر .است تغيير و حركت داراى و است مادى ،جسم برزخى و مثالى صورت
 از خروج نحو به ،كنند  مىپيدا استكمال نفوس و دهد  مىرخ تكامل و هست تغيير برزخ
 هب وطمرب فعل و قوه .نيست كار در فعلى و قوه آنجا زيرا يست؛ن حركت و فعل به قوه
 را حركت كه فلسفي مباني به توجه با ،مطلب اين بر بنا ،است طبيعت و ماده عالم

 در سنف تكامل از نيعقال و مناسب جيهتو توان  نميداند،  ميفعليت به قوه از خروج
 ،قطعى ةمسئل آن به هم تا كرد جوو جست را ديگرى حل راه بايد .كرد ارائه برزخ عالم
 و نگردد وارد ايرادى ،است عقل و لنق دييأت ردمو كه آخرت عالم در نفس تكامل يعنى
  .شود روشن تكامل كيفيت هم

 را پاسخي است، مطرح عرفان در كه امثال تجدد نظرية با بتوان كه رسد  مينظر هب
 ،شود  مىنو لحظه هر معال ،امثال تجدد نظرية اساس بر .ساخت فراهم اول سؤال براي
 مداوم طور به حق تجليات و شود  مىافاضه حق طرف از جديدى صورت كه نحو بدين

 و گردد  مىموجود بعد و شود  مىمعدوم لحظه هر عالم نظريه اين در .ريزد  مىعالم بر
 بعد آنِ در ،شد موجود اول لحظة در هآنچ .آيد  مىوجود هب ديگرى تجلى لحظه هر
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 لحاظ به تعالي قح .درس  ميظهور هب و هكرد پيدا تجلى ديگرى وجود و دوش  ميمعدوم
 و كند  ميمعدوم و خلع جالليه ياسما با را موجودات جميع ،»نأش في هو يوم كل«

 ،2ج و 375 ص،1ج ،ش1382 ،قيصري .رك( ندگردا  ميموجود جماليهي اسما توسط
  .)1017 و 839ص

  

ـ هر طـر   جهان كل است در     العـين ةف
 دگـــر بـــاره شـــود پيـــدا جهـــاني

 كهنه پير است   به هر ساعت جوان و    
ــيد ــزي دو ســاعت م ــد ر او چي  نپاي
  

ــردد و   ــدم گـ ــانين عـ ــي زمـ  اليبقـ
 بـــه هـــر لحظـــه زمـــين آســـماني
 به هر دم اندر او حـشر نـشير اسـت          

ــي  در ــه م ــه ك ــد آن لحظ ــرد بزاي  مي
  .)754 صش،1374الهيجي، (

 

اي  فاصله هاايجاد وها  اعدام .گردد  ميموجود و شود  ميمعدوم آني هر هستي عالم 
 لياتتج از يكى خود ،باشد داشته وجودى اگر زمان ؛نيست كار در زمانى ؛ندارند

 قبلى مثل از باالتر بعدى مثل رتبة است ممكن امثال تجدد اين در .است خداوندي
 ديگرى تجلى و شود  مىافاضه نفس براى يجديد وجود ،لحظه هر ،آخرت در .باشد
 عرفا .نيست راربرق دوم ةلحظ و وجود اول آن بين اتصالي و وحدت هيچ ؛ندك  مىظهور
 و برتر ظهور و تجلى اين ،گرديد خلق نو از و شد معدوم اول موجود وقتي :گويند مي

 هر .است جوي آب نندام هستي نظام نگاه اين در ،است قبلي تجلى و ظهور از تر كامل
 ق،1380 ،شيرازي .رك( است قبلي آب از غير كه شود  ميجوي وارد جديد آب لحظه

   .)382ص ،8ج
  

 چو آب جوست بسته نمايد وليك     عالم  
 هميــشه خلــق در خلــق جديــد اســت 
 هميــشه فــيض فــضل حــق تعــالي    

  

 نو اين از كجاست    رسد نو  مي رود و   مي  
 اگــر چــه مــدت عمــرش مديــد اســت

 ن خـــود انـــدر تجلـــيأبـــود در شـــ
  .)239 ص،ش1380 ،آشتياني(

  

 اين از ها انسان ولي گردد  ميمعدوم و شود  ميموجود لحظه هر دنيا الناوم گفته به
   .اند غافل شدن معدوم و موجود

  

ــي   ــو م ــان ن ــر زم ــا و  ه ــود دني ــا ش ــاء     م ــدر بقـ ــدن انـ ــو شـ ــافليم از نـ  غـ
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ــال    ــورتي و نوجم ــو ص ــان ن ــر زم  ه
 رسـد   نـو مـي    عمر همچـون جـوي نـو      

  

 ل ديــدن فــرو ميــرد مــال    نــوتــا ز
 جــــسد نمايــــد در مــــستمري مــــي

  .)ولادفتر تا،  ، بيموالنا(
  

  :فرمايد  مىعرفا مطلب توضيح در مطهرى استاد
 است اين امثال تجدد معناى ،امثال تجدد گويند  مى،اند قائل چيزى به عارفان«

 ...،اتصالى تغيير و تجدد و حركت يلبس بر نه ولى شود  مىيفان آناً عالم كه
 عالم بر مدام طور به حق تجليات كه است اساس اين بر ...عارفان حرف
 و دنيا ميان فرقىها  اين ...،شود مى موجود و معدوم مرتب عالم و ريزد مى

 ،نيستند حركت به قائل آخرت و غيب عالم در حكيمان ...گذارند نمى آخرت
 كلمات در كه طوري به ،شود  مىدنيا و آخرت شامل عارفان نظر ولى
 ،2ج ،1379 مطهري،( »است شده آخرت و دنيا به تصريح ينالد محى
  .)179ص

  :گويد  مى،شعيبى فص، »فصوص الحكم«كتاب  در الدين محى
 لنا التجليات كتاب فى لهيةاال المعارف فى لموتا بعد ىالترق صورة ذكرنا وقد«

 هذه فى هم افدنا وما الكشف فى الطائفة من به اجتمعنا من بعض ذكرنا عند
  .)826ص ،2ج ش،1382 قيصري،( »عندهم يكن لم مما ةلهالمسا

 هئارا مرگ از بعد عوالم در نفس تكامل ةزمين در اتيتوضيح »صفصو« انشارح
 ديدن ،الهي تجليات انواع ةمشاهد .اند شمردهبر را تكامل و ترقي مصاديق و هكرد

 از را آنان از شفاعت و ناهكارانگ عذاب شدن طرف بر ،جهنم دركات و بهشت درجات
 قوه از حركت صورت به ترقيات اين ندمعتقد و شمرند  مينفس تكامل و ترقيات جمله

 جلوي زاها  هپرد ،كريم قرآن تعبير به .است امثال تجدد صورت به بلكه يستن فعل به
 مشاهده را زياديهاي  واقعيتو  شود  ميتيزبين انسان و شود  ميبرداشته انسان چشم
 است آخرت عالم در انساني نفس تكامل مراحل از خود باحج رفع اين .ندك مي

 ،1ج تا،  بي،خوارزمي و 22:سوره ق .رك( »يوم حديدفَكَشَفْنَا عنْك غطَاءك فَبصرُك الْ«
  .)829ص ،2ج ش،1382 قيصري، ؛441ص
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 و رقت و لطافت سبب هب كه كنند  ميتصريح فصوص شارحان ديگر و يقيصر 
 وجود كنند  ميخيال افراد كه است بعدي دووج و قبلي وجود بين زماني ةفاصل نداشتن
كُلَّما « :كند  مياشاره آنان توجه عدم اين به متعال خداوند .است قبلي وجود همان بعدي

 ،قيصري و 25:بقره .رك(» رزِقُوا منْها منْ ثَمرَةٍ رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنَا منْ قَبلُ
  .)173 ص،تا  بي،زاده اليب و 487 ص،ش1361 ،جندي و 618 ص،2ج ،ش1382

 تكامل به ناظر مطلب اين« :فرمايد  مي»فصوص شرح« پاورقي در زاده حسن استاد
 زاده آملي،  حسن.رك همچنين؛ 618، ص2ش، ج1382قيصري، ( »است يبرزخ
  .)637 نكتة ش،1379

 مطرح را امثال تجدد بحث ،»هزار و يك نكته« كتاب 13 نكتة در زاده حسن عالمه
 امثال تجدد كه ستا  ردهك استخراج را نكته اين امالصدر و عربي  ابنكلمات از و هكرد
 لاامث تجدد همان يجوهر حركت ،ايشان نظر به .است ضروري امري آخرت و دنيا در

 ترقي اين به حجاب قتر و لطافت جهت از ليو ،است قيتر در دائماً انسان .است
 ،است كرده برداشت »اسفار« جوهري حركت بحث از را امعن همينايشان  .ندارد توجه

   در امثال تجدد و دارد طبيعت عالم به صاصاخت جوهري حركت كه فرق اين با
 عربي  ابن»فصوص« از جوهري حركت  كهگويد مي و ؛است يرسا هم طبيعت يماورا
  .است ستهابرخ

   :ندك  مياستشهاد شعر اين هب ادامه در
  

 بــار چنــد جــو ايــن آب مبــدل شــد
  

 قـرار  بـر  اختـر  و عكـس   ماه عكس  
  

  

 امثال ايجاد ...نآ و آن ،مصور ماس هب دست چيره و ابكچ صانع است معتقد و 
 ،آملي زاده حسن .رك( است ديرينه و پيشينه صورت يك همان رود  ميگمان كه دكن مي

   .)13نكته ش،1379
 در تكامل كه كرد استنباط توان  ميرا مطلب اين بزرگان و عرفا كلمات مجموع از
 كرد تفسير و توجيه امثال تجدد راه از توان  ميرا آن چگونگي و است قطعي مريا برزخ

 اين بتوان شايد .ست نيقبول قابل مثالي و برزخي ةماد و حركت طريق از آن تفسير و
 ،»العذاب ليذقوا غيرها جلوداً هم بدلنا جلودهم جتنض كلما« ةكريم ةآي از را مطلب
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 و حركت تا دارد تناسب بيشتر امثال تجدد و تبديل با »جلوداً بدلنا« تعبير .كرد استفاده
 كه پوستي جاي هب :فرمايد  مي،رويانيم  ميرا پوست آن دوباره فرمايد  نمي.پوست يشرو

 قبلي صورت با بعدي پوست چون و ،پوشانيم  ميآنان بر ديگري پوست شده، ذوب
 شخص يعني ،پوست صاحب لذا ست؛ نيها آن بين در اختالفي هيچ ،ستا متشابه
  .است شده شاندهپو او تن بر ديگري پوست كه فهمد  نميهم جهنمي

   آن پاسخ و دوم اشكال .2-2

 شرعى تكاليف و دىعبا اعمال انجام با انسان روح تكامل كه است اين اشكال دومين
 كسب .كند  مىپيدا تحقق مستقيم صراط در حركت مسير طى با و گيرد  مىصورت
 تكاليف و دىعبا اعمال انجام ساية در همه انسانى عالى مقامات و نفسانى ملكات
 فعاليت و كسب اين و است عبادت و فعاليت ،كسب عالم ،طبيعت عالم .است شرعى
 جاى نه آخرت عالم اما ،سازد  مىمحقق طبيعت عالم در را انسانى نفس تكامل زمينة
 ،آن انجام با انسان تا نيست كار در عمل و تكليف آنجا .تكليف جاى نه و است عمل
 زندگى به مربوط تكاليف .كند پيدا كمال ىانسان نفس و گردد تعالى حق درگاه مقرب
 در مؤثر عوامل ،بنابراين .شود  مىلينا الهى قرب به انسان ،ها آن انجام با كه است دنيوى
 خواهد معنا يب هم تكامل و ندارد وجود آن از بعد و برزخ عالم در ،انسان روح تكامل
 .رك( داشت خواهد را همان ،است اندوخته طبيعت عالم در چه هر نفس قهراً .بود

 را دنيوي اعمال ثيرگذاريأت است الزم سؤال اين پاسخ در .)144 ص،ش1372 ،شجاعي
  .يمكن بررسي مرگ از بعد عوالم در

 اگر .است كرده انتخاب دنيا در كه است مسيرى همان برزخ عالم در انسان مسير
 و اعمال رب عالوه ،باشد گذاشته قدم بندگى صراط در و عبوديت مسير در دنيا در

 آخرت عالم براى و داده نشان خود از برزخ عالم به ورود از قبل كه نيكى ىهارفتار
 نيز آثارى ، استهكرد مهيا ديگر عالم در را خود آسايش و آرامش ماية و اندوخته توشه
 باقيات اين .گذارد  مييادگار هب خود از صالحاتى باقيات و گذاشته جاى هب خود از بعد

 گاهى كه فرق اين با ،است شخص آن عمل ،حقيقت در نيك ىها تسن و صالحات
 طوالنى ،عمل گاهى و شود  مىتمام و افتد  مىاتفاق خاص مكان و زمان يك در عمل
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 كه هستند عواملى صالحات باقيات اين .است دوم قسم از صالحات باقيات .است مدت
 از بعد ،كردند  مىاءايف نقش او سرنوشت در دنيوى حيات دوران در اينكه بر عالوه
 برزخ عالم در او تكامل موجب و ؛نندك  مىايفاء نقش او اخروى حيات درنيز  مرگ
 :فرمود )ص(اكرم پيامبر لذا .نندك  مىحفظ طبيعت عالم با را انسان ارتباط و شوند مى

 صدقة :مورد سه در مگر ،شود  مىقطع جهان اين با او رابطة ،رفت دنيا از انسان وقتى
 كند  مىدعا پدر براى كه صالحى فرزند يا ،برند  مىنفع مردم او از كه علمى يا ،جاريه

   .)24 ص،2 ج،ق1402 مجلسي، .رك(
 جامعه در را خوبى سنت كس هر :اند فرموده ديگر ترواي در) ص(ايشان

 نندك  مىعمل خوب سنت آن به كه كسانى مثل است اجرى او براى ،كند گذارى بنيان
   .)22 ص،2 ج،ق1402 مجلسي، .رك(

 ،برداشت قدم شقاوت راه در دنيا در كسى اگر ؛ نيز چنين استشقاوت جهت در
 ىها سنت ،خود از اگر .گردد  مىاو نفس شقاوت موجب ،دهد  ميانجام دنيا در چه هر
 اين ناحية از عصيان و گناه دنيا در چه هر ،بگذارد جاى هب ناصالح فرزندان و بد

 شدت موجب و شود  مىنوشته هم او ايبر ،شود  مىمانجا بد ىها سنت وها  بدعت
 آن به عمل و هستند جا بر پاها  سنت آن چون ؛گردد  مىآخرت عالم در او عذاب
 سنت كس هر :ندودفرم )ص(اسالم گرامى پيامبر .بود خواهد نيز او گريبانگيرها  بدعت
 عمل بدعت نآ به كه كسى گناه مثل اوست ايبر ،ندك گذارى بنيان جامعه در را بدى
  .)22 ص،2 جق،1402 مجلسي، .رك( كند مى

 با لكن ،يافت خواهيم را همان آنجا ،دهيم انجام اينجا در چه هر ،بد يا خوب 
 و دنيا در عمل صورت ،بنابراين .جهان آن بر حاكم نظام با متناسب و صورت اختالف

 از غير لعم ملكوتي صورت .كند  ميفرق آخرت در عمل همان صورت با طبيعت عالم
 به .شود  ميظاهر جهان آن در حاكم نظام با مطابق كدام هر و است آن طبيعي صورت

 ديگر عالم در دنيوي عمل قعوا در ولي ،ندارند تناسبي ديگر هم با دو اين ،بدوي نظر
  .است كرده پيدا ظهور ،است عالم آن با متناسب كه خاصي صورت به
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  پاياني نكته. 3

 انسان دنيوي عمل ساية در برزخ عالم در نفس ترقي و تكامل هك مطلب اين به توجه با
 از رحمت تقاضاى و مرده حق در ديگران تارخي كه شود مي مطرح اليسؤ ،است

 چه مرده سعادت در ،مقدس اماكن و فمشر مشاهد در مرده دفن و او براى خداوند
 بايد چگونه .داردن مرده عمل با يارتباط هيچ كه حالي در ،باشد داشته تواند  مينقشي
   عالم در .كرد تفسير و توجيه مرده تكامل و سعادت در را ديگران اعمال نقش

   كه چيزى چگونه ،)38:مدثر .رك( است خويش عمل هونمر كس هر آخرت
 و سعادت در و گردد مرتبط او با تواند  مى،ندارد مرده انسان با يارتباط گونه هيچ

  ؟باشد مؤثر او شقاوت
 او عمل هب مربوط نيز برزخ عالم در انسان سرنوشت در انيگرد اعمال ثيرتأ 

 نظام و دنيا .استدني عالم در او كردار و رفتار و دنيوى عمل نتايج و آثار از و شود مى
 يك ياجزا همه ،هست آن در چه هر و ،آخرت نظام و ،هست آن در چه هر و ،دنيا

 هيچ و باشد حاكم كامل ييجدا آخرت و دنيا بين كه نيست طور اين .هستند واحد
 آن ةثمر و دهد انجام عملى دنيا در انسان است ممكن .دنباش نداشته هم با ارتباطى گونه
   .بدهند پاسخ و هكرد جبران را آن زمان طول در ديگر افراد كه باشد اين عمل

 آن ثارآ كه داده انجام نيكي كار خود دنيوى حيات طول در انسانى است ممكن
 است ممكن حتى .باشد مرده شخص آن ايبر رحمت تقاضاى و گراندي احسان ،عمل
 آن نتيجة كهاست  زده سر او از نيكى كار دنيا در ولى اشد،ب شقى يآدم مرده شخص آن

 ممكن .گردد آن درجه يارتقا اي عذاب تخفيف و او براى ديگران رحمت تقاضاى
 ،باشند داشته قشن ديگرهاي  انسان اخروي سرنوشت در ديگران اعمال اثرات است
 حضرت قصه .دنك ايفاء نقش توانند  ميها آن يدنيو سرنوشت در هك طوري نهما

 دنيوي زندگي در صالح درپ عمل بودن ثرؤم و قرآن در خدا صالح عبد با )ع(موسي
  .است مطلب اين بر شاهد ،فرزندان
 و اخروي سرنوشت در آن نقش و خدا اولياي كنار در و مقدسه اماكن در دفن

 ملكوت عالم با و اند الهي رحمت مظهر خدا اولياي كه است سبب اين به انسان كاملت
 .هستند خداوندي فيض نزول محل و الهي رحمت نزول وسيلة و دارند ارتباط و پيوند
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 هم ،اند شده مدفونها  آن كنار در كه كساني به ،شود  ميها آن شامل كه الهي رحمت
 آن نامدفون شامل  ودكن مي پيدا توسعهها  مكان اين در الهي واسعة رحمت .رسد مي

ها  انسان از را بالها نرااوكنيك سبب به دنيا در خداوند كه همان گونه .گردد  ميها مكان
 و يستن انسان عمل به مربوط تكامل ناي .ندك  مينازل را خودهاي  نعمت و كند  ميدفع
 اشاره مطلب اين به عرفا از بعضي .است رفتهگ سرچشمه الهي عنايات و تفضالت از

 تفضالت از يگرد برخي و است انسان اعمال بر مبتني ترقيات از برخي ندمعتقد و دارند
  .)827 ص،ش1382 ،قيصري .رك( كند  ميتجلي رحماني فيوضات از و خداوندي

  گيري نتيجه

 نفس نيز مرگ از بعد عوالم در بلكه نيست طبيعت عالم در منحصر نفس تكامل .1
   .يابد  ميتكامل

 به بلكه نيست ممكن فعل به قوه از حركت شكل به مرگ از بعد عوالم در تكامل .2
   .افتد  مياتفاق درپي پي ظهورات و لامثا تجدد نحو

 علل و دارد انسان دنيوي عمل با كامل پيوستگي مرگ از بعد انسان تكاملهاي  زمينه .3
   .ستاو دنيوي اعمال آن، ةمعد

  كتابنامه
 دفتر تبليغات :، قمشرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم، )ش1380(الدين   جاللآشتياني،

  .پنجماسالمي، چاپ 
  .، موسسه نشر آثار امام خمينيتعليقه بر فصوص ابن عربي ،)ش1375( روح اهللا ،امام خميني

  .االسالميه االعالم :جا  بي،بدوي عبدالرحمن كوشش به ،التعليقات ،)ق1404( حسين سينا، ابن
   .العلميه الكتب دار :بيروت ،الحكم فصوص شرح ،)تا بي( مصطفي ،زاده ليبا

  .مشهد دانشگاه چاپخانه :مشهد ،الحكم فصوص شرح ،)ق1361( يدالدينؤم ،جندي
وزارت فرهنگ : ، تهران ممد الهمم در شرح فصوص الحكم،)تا بي(زاده آملي، حسن  حسن

  . وارشاد اسالمي
  . دفتر تبليغات اسالمي، چاپ اول:، قمهزار يك نكته، )ش1379 (همو

  .رالعلومقبا انتشارات سسهؤم :جا  بي،تابان مهر ،)تا بي( محمدحسين طهراني، حسيني
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   .مولي انتشارات: تهران ،الحكم فصوص شرح ،)تا بي( حسن  بن حسين الدين تاج ،خوارزمي
  .سهامي نشر شركت :جا  بي،داخ سوي به بازگشت يا معاد ،)ش1372( محمد شجاعي،
 دار :بيروت ،9ج ،ةعقليلا االسفار في ةالمتعالي ةالحكم ،)ق1383( محمد صدرالدين شيرازي،
  .العربي تراثال احياء
  . اسالمي نشر سسهؤم :جا  بي،الحكمه ةنهاي ،)ق1422( محمدحسين ي،يطباطبا
 ادهز حسن تصحيح ،2ج ،عربي الدين محي الحكم فصوص شرح ،)ش1382( ودودا ،قيصري

  . اول چاپ ،اسالمي تبليغات دفتر :قم آملي،
   .سعدي انتشارات مركز ،راز گلشن شرح ،)ش1374( محمد ،الهيجي
  .2 چاپ ،وفاء سسهؤم :بيروت ،2ج ،االنوار ربحا ،)ق1402( محمدباقر ،مجلسي

  .، انتشارات صدرا2 جلد ،مجموعه آثار ،)1379 (مطهري، مرتضي
  . انتشارات كتابفروشي اسالميه: جا ، بيثنويم، )تا بي(الدين  موالنا، جالل
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