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مقدمه

روش عالمه مجلسی در پرداختن به موضوعات عقایدی ،غالباً روش نقلی اسرت؛ بردین
معنا که ایشان ،هر موضوعی را از طریق علوم وحیانی که شامل آیرات قررآن واحادیر
معصومین(ع) است تبیین میکند .مبنای عالمه در اتخاذ چنین روشی ،اعتقراد ایشران بره
وجود حقیقت علم در علوم وحیانی است .لذا مطالب ایشان در موضوعات مختلف ،چه
در ناحیة توصیف و چه در ناحیة اصول و مبانی ،بیشتر برگرفته از علوم وحیانی است .بنا
به اقتضای چنین روشی ،نمیتوان انتظار داشت که او همچون غالب فیلسوفان ،اصول و
مبانی دیدگاه خود دربارة یک مسئله را مقدّم بر توصیفات عرضه کند .و بر ایرن اسراس
الزم است که محقّق ،اصول و مبانی عالمه را از آیات و احرادیثی کره ایشران ذیرل هرر
موضوعی آورده استخراج کند .مسئلة معاد از جمله مسائلی است که با چنین رویکرردی
در آثار عالمه مجلسی آمده است.
در این مقاله ،درصدد هستیم که مبرانی دیردگاه عالمره مجلسری دربرارة زنردگی پرس از
مرگ را ارائه نماییم .بدین منظور ابتدا به توصیف مهمترین مفراهیم مررتبط برا معراد در اندیشرة
عالمه مجلسی پرداخته و آنگاه مبانی دیدگاه ایشان را توضیح میدهریم .برا توجره بره آنچره در
آیات و روایات آمده ،حیات پس از مررگ و مطالرب مربروط بره آن ،در ذیرل عنراوینی چرون
حقیقت مرگ  ،برزخ ،ساعت قیامرت ،نفرخ صرور ،حشرر ،میرزان ،حسراب ،صرراط ،بهشرت و
جهنم ،طر میشود که قبل از طر مبانی عالمه ،به اهمّ این موضوعات اشاره میکنیم.
 .1توصيف مهمترين مفاهيم مرتبط با معاد

0ر مرگ :از نظر عالمه مجلسی ،مرگ ،عردم حیرات نیسرت؛ بلکره ماننرد حیرات ،مخلروقی از
مخلوقات خداوند متعال است که هر کدام از آنها بر انسان مسلّط شرود ،آثرار همران از انسران
ظهور میکند و آمدن هر یک از موت یا حیات ،رفرتن دیگرری را سربب مریشرود (مجلسری،
 ،0419ج ،2صص  .)001- 002عالمره عمومیّرت مررگ را بررای تمرامی صراحبان اروا ذکرر
میکند 0و توضیح میدهد که بر هر زندهای به غیر از حقّ متعال ،مرگ مسلّط خواهد شد.

 2ر برزخ :عالمه مجلسی ،فاصلة بین مرگ تا شروع قیامت را بر طبق آیرات قررآن،
همچون آیة  011سورة مؤمنون ،و روایات« ،برزخ» مرینامرد و حروادثی را کره در ایرن
مدت اتفاق میافتد ،تحت عنوان احوال عالم برزخ ارائه میکند.
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عالمه درصدد است به عالمی توجّه دهد که فیلسروفان کمترر بره آن پرداخترهانرد.
حوادث برزخ که بخشی در قبر اتفاق میافتد و بدن هم در آن مشارکت دارد و قسرمتی
دیگر مختصّ رو است ،عمومیّت نداشته و همگان را در بر نمیگیرد .عالمه ،با اشاره به
برخی از روایات ،فشار قبر ،عذاب و ثواب قبر و حیات برزخی را که در بهشت یا جهنم
برزخی است ،مختصّ کسانی می داند که مح ایمان یا مح کفرند و بررای دیگرران
چنین حوادثی رقم نمیخورد (مجلسی ،0981 ،صص  401و  .)402این عرده ،در عرالم
مردگان تا قیامت بسر خواهند برد و در قیامت ،با نفخ صور دوم زنده میشوند تا پس از
رسیدگی به حساب آنان ،در جایگاه مناسب خود ،بهشت یا جهنم ،جای گیرند (مجلسی،
 ،0981ص.)498
9ر حشر :مهمترین و حساسترین بح

دربارة حیات پس از مررگ ،مسرئلة حشرر

است .حشر نه تنها عموم انسانها را در بر میگیرد؛ بلکه وحوش نیز محشور مریشروند
(مجلسرری ،0419 ،ج ،1ص212؛ همررو ،0981 ،ص .)440-493در مقررام حشررر کرره از
عظمت فوق العاده ای برخوردار است ،به امر خداوند ،همة صاحبان اروا زنده شرده و
از قبرها به سوی جایگاه حساب به حرکت درمیآیند.
از نکات مهم در دیدگاه عالمه مجلسی دربارة حشر ،جسمانی بودن بردن محشرور
اس ت؛ آن هم جسم عنصری مادی که در خاک پوسیده و متفرق گردیده است .این جسم،
به امر خدا زنده شده و رو به آن منتقل میگردد تا پس از گذر از مواقرف قیامرت ،در
جایگاه خود متنعم یا معذّب گردد .عالمه ابتدا به اثبات حشر جسمانی میپرردازد و بره
دنبال آن ،با ارائه آیات و روایاتی در این زمینه ،کیفیت حشر جسمانی را توضیح میدهد
(مجلسی ،0419 ،ج ،1ص 49و صص 81-43؛ همو ،0981 ،صص  938و .)491
4ر بهشت و جهنم :توصیف بهشت و جهنم اهمیت بیشتری از دیگر مواقف قیامت
دارد؛ زیرا یکی از آن دو ،آخرین منزلگاه پس از صراط و حساب و میزان بوده و جایگاه
ابدی انسان میگردد .همة مراحل قبل ،مقدمهای برای رسیدن به بهشت یا جهنم است .به
دلیل همین اهمیت است که عالمه ،توصیفات بهشت و جهنم را گستردهتر آورده و در آن،
موضرروعاتی چررون جسررمانیّت (مجلسرری ،0419 ،ج ،8صررص 921-20؛ همررو،0981 ،
ص ،)488فعلیّت (مجلسی ،0419 ،ج ،8ص003؛ همو ،0981 ،ص ،)488و مکان بهشت
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و جهنم (مجلسی ،0419 ،ج ،8ص028؛ همو ،0981 ،صص  )483-488را بررسی کرده،
سپس مفصالً دیگر خصوصیات بهشت و جهنم را بیران کررده اسرت (مجلسری،0981 ،
صص .)890- 430
تا اینجا مهمترین مفاهیم مرتبط با زندگی پس از مرگ در اندیشة عالمره مجلسری
ر ا بیان کردیم و از ذکر مفاهیم فرعی همچون صراط و میزان پرهیز میکنریم .توجّره بره
توصیفات عالمه از مفاهیم ذکر شرده نشران دهنردة تفراوتی عمرده میران دیردگاه او برا
فیلسوفانی همچون مالصدراست .اما پرسش این است که عالمره مجلسری ،چگونره بره
چنین توصیفاتی دربارة زندگی پس از مرگ دست یافته اسرت؟ پاسرخ ایرن پرسرش در
مبانی ایشان نهفته است.
 .2مباني عالمه مجلسي در مسئلة زندگي پس از مرگ

عالمه مجلسی بخش مستقلی را تحت عنوان مبانی پذیرش و توضیح مسئلة معراد ارائره
نداده است؛ اما در اثنای توصیفات خود از حیات پس از مرگ ،به اصول و مبرانی خرود
اشاره یا تصریح کرده است .با توجه به این موارد و تحلیل عبارتهای عالمه ،مریتروان
دوازده اصل را به دست آورد که در زمرة مبانی فکری ایشان تلقّی میشوند.
0ر علوم وحیانی ،منبع علم حقیقی هستند .اصل االصرول و زیربنراییتررین مبنرای
عالّمه مجلسی در بیان اعتقادات ر و از جمله ،حیات پس از مرگ ر این است کره علرم
حقیقی را فقط در علوم وحیانی بایرد جسرتوجرو کررد (مجلسری ،0419 ،ج ،0ص.)9
نقش محوری علوم وحیانی ،یعنی قرآن و احادیر معصرومین علریهم السرالم ،در ایرن
دیدگاه به گونهای است که اصول و فروع بیشتر معارف بر گرفته از آن است .او با مبانی
فکری مفرو به سراغ علوم وحیانی نرفته تا آنها را به نفرع مبرانی و اصرول خرویش
تأویل و مصادره نماید؛ بلکه با پذیرش این اصل که علم حقیقی از این منشأ سرچشرمه
می گیرد ،با وجود تسلّط بر علوم و معارف بشری ،آنها را کنار گذاشته و سر تسرلیم در
برابر علوم وحیانی فرود آورده است؛ هر چند عقل فردی او نتواند حقیقرت آنچره را از
طریق علوم وحیانی رسیده ،درک نماید (مجلسی ،0419 ،ج ،0صص .)4-9
پایبندی به این اصل از سوی عالمه به حدّی است که صراحتاً گفته اسرت :آنچره
در «قرآن مجید» و احادی

معتبر در توصیف قیامت و مقردمات آن وارد شرده ،همره را
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باید اذعان کرد و نباید راه تأویل را در آنها گشود؛ زیرا بزرگتررین عامرل رسریدن بره
الحاد ،فتح باب ایراد و تأویل در گزارههای دینی است (مجلسی ،0981 ،ص.)988
2ر ظواهر حجّت است .در دیدگاه عالمه مجلسی ،ظواهر آیات و روایرات حجّرت
است .به نظر وی ،نباید به جهت استبعادات وهمی ،از ظواهر آیات و اخبار دست کشید و
به طر وجوه عقلی پرداخت (مجلسی ،0981 ،ص .)433از طرف دیگر ،چون بسیاری از
تفاصیل امور قیامت و حوادث پس از مرگ در آیات و روایات نیامده است ،علم اجمالی
و اعتقاد به اصل موضوع مطر شده ،از نظر عالمه کافی بوده و تفکر و خو

در ایرن

امور ضرورت ندارد .انسان ،مکلّف به تفکّر در این امور و حتی مجاز به تفکّر در این امور
نیست .از نظر عالمه ،تفکّر و نظر دادن در این امور ،خطر پذیرش و اذعان به امور غیرر
مطابق با واقع را به همراه دارد (مجلسی ،0981 ،صص  418 ،410 ،933و.)430-431
عالمه مجلسی ،ریشة دست برداشتن از ظواهر آیات و احادیر

و شرکّ در عردم

انطباق آنها با یکدیگر را قواعد و اصول فاسد حکما میداند که از قوة وهم آنها منشرأ
می گیرد؛ و در این باره به اموری از جمله استحالة خأل ،عقول دهگانه و افرالک نرهگانره
اشاره میکند (مجلسی ،0981 ،صص  410و.)431
از نظر ایشان ،بین تأویل یک موضوع و انکار آن فاصلهای نیست و به همین دلیرل،
تأویل کنندگان بهشت و دوزخ جسمانی را همانند منکرین بهشرت و جهرنم جسرمانی،
کافر میداند (مجلسی ،0981 ،صص  988و.)488
9ر مکان موهوم اسرت و از مرتمکّن تبعیّرت مریکنرد .ایرن اصرل نراظر اسرت بره
جسمانیت بهشت و جهنم و فعلیت داشتن آنها؛ و تبیین میکنرد کره صرحنة بهشرت و
جهنم و صراط در قیامت ،در همین دنیاست .عالمه با استناد به ظواهر روایات برر ایرن
عقیده است که در حال حاضر ،بهشت باالی هفت طبقة آسمان و زیرر عررش و جهرنم
زیر هفت طبقة زمین است .با تحوالتی که به هنگرام قیامرت در زمرین و آسرمانهرا بره
وجود می آید ،یعنی با فرو ریختن ستارهها و در هم پیچیده شدن آسمانها ،عرش به زیر
آمده و بهشت نیز به زیر خواهد آمد و از سویی جهنم را هم بلند میگرداننرد «و ب رزت
الجحیم للغاوین» (الشعراء )30:و صراط بین بهشت و جهنم کشیده میشود کره طرول آن
هزاران سال راه است.
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اما چگونه مکان زمین با مشخصات فعلی ،تبدیل به چنین مکانی میگرردد؟ عالمره
پاسخ می دهد که مکان امری موهوم و تابع متمکّن است (مجلسری ،0981 ،ص .)431برا
طر نظریة موهوم بودن مکان و تابعیت آن از متمکّن ،هر مکانی همان چیزی است کره
در خود جای داده است .لذا بعد از فرو آمدن عرش و بهشت به پایین ،مکان فعلی دنیرا
به حسب آنچه در آن تحقق یافته ،تغییر خواهد کرد .از این رو ،مکان قبل بر طرف شده
و مکان متناسب با متمکن جدید به وجود میآید (مجلسی ،0981 ،ص.)431
4ر رو و جسم به نحو توأمان اصالت دارند .عالمه پس از نقل اقوال در ارتباط برا
رو  ،قول بیشتر محققین را چنین می داند که انسان ،مرکب است از رو و بدن؛ و میان
آن ها ،در عین وجود غایت آشنایی ،نهایت بیگرانگی اسرت (مجلسری ،0981 ،ص.)932
خلقت رو از طینت مالئکه و عالم علوی است و خلق بدن از خاک است کره محر
ظلمت و مرکز عالم سفلی میباشد .هر یک از بدن و رو  ،آثار و افعرال خراص دارنرد
(مجلسی ،0981 ،ص)239؛ پس رو و جسم ،هر دو با هم حقیقرت انسران را تشرکیل
میدهند و تفاوت آنها به لطافت و تراکم آنهاسرت .عالمره مجلسری لطافرت اروا را
مانند جسم مالئکه میداند .عالمه در «بحار االنوار» روایتی را از امرام جعفرر صرادق(ع)
نقل میکند که فرموده است« :خداوند ابدان ما را از علیّین آفرید و اروا مرا را از فروق
آن و اروا شیعیان را از علیّین و ابدان آنها را از پایینتر از آن خلرق کررد» (مجلسری،
 ،0929ج ،4صص  210و.)211
8ر عالم حادث است و از عدم خلق شده است .عالمه مجلسی حدوث عرالم را از
بزرگ تررین اصرول اسرالمی خصوصر ًا شریعه امامیره مریدانرد (مجلسری ،0419 ،ج،84
ص ) 299و معتقد است هر کس کالم عرب و موارد استعمال آنان و کتابهای لغرت را
جستوجو کند ،میفهمرد کره واژگران «ایجراد»« ،احرداث»« ،خلرق»« ،فطرر»« ،ابرداع»،
«اختراع»« ،صنع» و «ابداء» ،جز در ایجاد بعد از عدم به کار نمیروند .او ،از قول خواجه
نصیر آورده است که اهل لغت« ،فعل» را به «ایجاد شیء» معنی کردهاند و «صنع» ،ایجاد
شیء است مسبوق به عدم (مجلسی ،0419 ،ج ،84ص.)284
به دلیل اهمیت مسئلة حدوث ،عالمه بابی مفصّل را به حدوث عالم اختصاص داده
است (مجلسی ،0419 ،ج ،84صص  .)918-2در این باب ،ابتدا آیرات قررآن را در ایرن
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پیرامون حردوث عرالم ارائره داده

است .در ادامه ،در پن مقصد به ترتیب به بیان معانی حدوث و قردم ،تحقیرق اقروال در
این موضوع ،استدالل به ن صوص بر حدوث عالم ،دالیرل عقلری حردوث عرالم و دفرع
شبهات فالسفه در این باره پرداخته است.
از نظر عالمه ،قول به قدم عالم ،در اعصار گذشته فقط منتسب به مادیون ،ملحدان و
فالسفة منکر ادیان بوده است؛ و به همین دلیل است که محدثین قبل ،مانند کلینی ،بابی در
خصوص حدوث عالم نگشودهاند و به اخبار اثبات صانع اکتفا کردهاند؛ زیررا آنران ایرن
مطلب را مسلم گرفته بودند که الزمة اقرار به وجود خداوند ،پذیرش حدوث عالم است.
سپس عالمه مجلسی گفته است که در روزگار ما ،چون مردم به مطالعه کتابهای فالسفه
اشتیاق ورزیده و از کتاب و سنّت و اخبار ائمة دین روی برگردانیدهاند ،حقایق شرعی با
مصطلحات فلسفی خلط شد و مسئلة حدوث و قدم عالم بین مسلمانان رواج یافت و کار
به جایی رسید که برخی گفتند :دربارة حدوث عالم ،به غیر از روایت «کان اهلل و لم یکن
معه شیء»  ،چیزی وارد نشده و آن را هم بنا بر آراء فاسده خود تأویل کردند (مجلسری،
 ،0419ج ،84صص  .) 294-299عالمه ،بیشتر آیات و اخباری که شکوک را در این باره
بر طرف میکنند ،نقل کرده است.
پس از بیان آیات حدوث عالم ،عالمه مجلسری در تفسریر ایرن آیره کره مریفرمایرد« :انّ
ربکم اهلل الذی خلق السماوات و االرض فی ستّة ایّام» ،گفته اسرت :ایرن آیره و آیرات مشرابه آن
داللت بر حدوث عالم میکنند؛ زیرا آنچه در روز آخر حادث شده مسبوق بره پرن روز اسرت
و از جهت زمان گذشته ،وجودش نامحدود نیست .و موجودی کره در روز اول آفریرده شرده،
زمان وجرودش زیرادتی برر موجرود آخرر جرز همران چنرد روز نردارد .بنرابراین همرة آنهرا
موجوداتی متناهیاند که از حی زمان ،نقطة شروعی دارند .همچنرین بررخالف قرول فالسرفه،
زمان نیز حادث و متناهی است؛ زیرا آنها زمان را مقردار حرکرت فلرک مریداننرد (مجلسری،
 ،0419ج ،84ص )3و اگر خود فلک حادث باشد ،مقدار حرکت آن نیز حادث خواهد بود.
عالمه ،از میان روایات ،ابتدا به حدیثی از «نه البالغه» استناد میکند کره حضررت
علی(ع) می فرماید :خداوند اشیاء را از اصول ازلی و از اوائل ابدی خلق نکررد .در بیران
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این حدی  ،عالمه می گوید :این فرمایش حضرت ،ردّ قول فالسفه است که گمان میکنند
اشیاء از هیوالی قدیم آفریده شده است (مجلسی ،0419 ،ج ،84ص.)23
پس از ذکر معانی حدوث ،اعم از زمانی و ذاتی و دهری ،عالمه میگوید :با توجره
به نصوص متواتر ،غیر از خدای متعال ،همة موجودات به لحراظ زمرانی ازلری نبروده و
وجودشان ابتدایی داشته است .این مطلب از ضروریات دین اسرت و همره مسرلمین و
ارباب ملل در آن متّفقاند (مجلسی ،0419 ،ج ،84ص .)298در این رابطه ،وی شواهدی
را از فالسفه نیز نقل میکند؛ از میرداماد در «قبسات» نقل میکند که دربارة حدوث عالم،
اجماع جمیع انبیاء و اوصیاء را اقرار نموده اسرت (مجلسری ،0419 ،ج ،84ص .)298یرا
محقق طوسی نیز مذهب اهل حقّ از ملل را حدوث عالم و مخلوق بودن آن دانسته است.
آنگاه عالمه می گوید :فالسفة قبل از ارسطو ،حدوث عالم را قبول داشتند و قول به قدم
عالم و ازلی بودن حرکات و قول به علت اولی ،بعد از ارسطو ظاهر شد؛ یعنی ارسطو در
مخالفت با قدمای خود ،به ابداع این مطالب با قیاساتی پرداخت که گمان میکرد حجت و
برهان است .این تقابل بین ارسطو و فالسفة قبل از او در باب حدوث و قدم عالم را از
میرداماد در «قبسات» نقل میکند و اینکه میرداماد ،قول به قدم عرالم را شررک و الحراد
دانسته است (مجلسی ،0419 ،ج ،84صص .)241-293
بنا بر آنچه گفته شد ،عالمه مهمترین دلیل حدوث عالم را تصریح نصوص میداند
به گونهای که تأویل بردار نیست و انضمام آنها به یکدیگر ،یقین به حدوث عالم را در
پی دارد .از نظر عالمه ،بیشتر مطالب اعتقرادی ،در کرالم صراحب شرریعت برا عبراراتی
مختلف و اسالیب گوناگون آمده تا از مجموع آنها ،جزم به مراد حاصل شود؛ هر چند در
هر مسئلهای ،ادلهای مجمل آمده اما کسی که در آنها تأمل کند ،به مقصود قطع مییابد .از
نظر عالمه ،مسئلة حدوث عالم نیز از همین قبیل است .مثالً اینکه فرمودهاند :اگر کرالم
قدیم بود ،خدای دوم بود و یا آیات و اخباری که فناء جمیع موجودات را حتمی میداند،
اگر به مقدمة مسلّم نزد قائلین به قدم عالم ضمیمه شود (هر چه قدمش ثابت شد ،عدمش
ممتنع است) ،الزم میآید که عالم حادث باشد (مجلسی ،0419 ،ج ،84صص .)281-288
عالمه چنین نتیجه گرفته است که فالسفه ،به دلیل پذیرش قدم عرالم ،نمریتواننرد
حشر جسمانی را بپذیرند؛ زیرا پذیرش قدم عالم ،مستلزم بدنهای مرادی اسرت کره بره
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نوبة خود ،مشرکالتی را در پرذیرش معراد جسرمانی ایجراد مریکنرد (مجلسری،0419 ،
ج ،84ص.)283
عالمه ،در پاسخ به منکران معاد جسمانی که شبهة اعاده معدوم را مطر کردهاند ،آن
را صرف استبعاد دانسته و در پاسخ این سخن آنان که گفتهاند بعد از عدم ،چیزی براقی
نمی ماند که به وجود آن حکم کنند ،پاسخ خداوند متعال را در این باره آورده است کره
آنکه در ابتدای خلق توانست از معدوم مطلق بیافریند ،بار دیگر نیز میآفریند؛ هر چند آن
شیء معدوم شده باشد (مجلسی ،0981 ،ص.)931
2ر قواعد فلسفی بر توهّم مبتنی است .عالمه مجلسی در توصیف بهشت و جهرنم،
آنها را جسمانی می داند .او فالسفه را که معاد جسرمانی را تأویرل کرردهانرد همچرون
ملحدانی دانسته است که منکر بهشت و جهنم هستند .ابنسینا ،در رسالة «مبدأ و معراد»،
به معاد روحانی تصریح کرده؛ ولی در «شرفا» ،معراد جسرمانی را بره صراحب شرریعت
حواله داده است و بدین ترتیب ،معاد روحانی را از طریق ادلة عقلی و معاد جسمانی را
از طریق ادلة نقلی پذیرفته است .عالمه عقیده دارد که ابنسینا ،از تررس علمرای اسرالم
موضع دوم را اتخاذ کرده است (مجلسی ،0981 ،ص.)482
عالمه معتقد است که عقاید و مبانی فالسفه ،باطل و واهی است (مجلسری،0981 ،
ص )482و بیشتر آنها با ایمان به شرایع جمع نمیشود .لذا کسانی که به اصول فالسفه
اعتقاد دارنرد و بره ضررورت برا مسرلمانان زنردگی مریکننرد ،از تررس قترل و تکفیرر،
ضروریات دین را به زبان میآورند؛ در حالی که در دل منکرر آنهرا مریباشرند .عالمره
عقاید فالسفه را باطل و شبهات شیطانی میخواند و معتقد است کسانی که برا تقلیرد از
فالسفه به اصول آنها قائل باشند ،نمیتوانند به عقاید دینی اذعران کننرد .کسری کره بره
مبانی فلسفی ،از جمله قاعدة الواحد ،مسبوق بودن هر حادثی به مادّه ،آنچه قدمش ثابت
شد عدم ش محال است ،قدم عقول ،افالک ،هیولی و موالید ثالث ،امتناع اعرادة معردوم،
اتّصال افالک ،محال بودن خرق و التیام در افالک و محال بودن عنصریات در افالک ،و
 ،...قائل باشد چگونه میتواند به مختار بودن خدا ،حدوث زمانی عالم ،حشر جسرمانی،
مکان بهشت در آسمان ،نابودی آسمانها و ستارگان و فنای عالم ،تجسّم مالئکه ،معراج
جسمانی پیامبر اکرم(ص) ،معجزات انبیاء و اوصیاء مانند شق القمر و احیای مردگران و
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ردّ شمس و طلوع آن از مغرب و خسوف و کسوف در غیر وقّت مقرّر و جراری شردن
نهرهای عظیم از سنگهای کوچک و  ...اذعان کند و معتقد شود.
عالمه نتیجه می گیرد که اعتقاد به اصول فالسفه ،با اعتقاد به بیشتر ضروریات دیرن
جمع نمی شود .بنابراین معتقدان به این اصول ،یا باید منکر نبوّت انبیاء شوند و یا اینکه
آنان را کسانی بدانند که مردم را به جهل مرکّب انداخته و هدایت آنان را بره ایرن فرقرة
ضالّه محول کردهاند .عالمه ،اصول فالسفه را مبتنی بر شبهات واهی میداند که اگر کسی
دست از آن ها بردارد ،معارف دینی را در توافق با یکدیگر دیده و بره راحتری مریتوانرد
پذیرای آنها باشد (مجلسی ،0981 ،ص.)431
1ر اینهمانی شخصیّت با طینت .عالمة مجلسی ،پس از نقل اقوال مختلف در ارتباط
با جسم ،درصدد تبیین این مطلب است که پذیرش کدام یک از این اقوال ،منجر به اعاده
معدوم شده و شبهة اعاده معدوم کدام یک از این اقوال را در بر نمیگیرد .فالسفه جسم
را مرکّب از هیولی و صورت نوعی و جسمی میداننرد کره چرون جسرم متفررّق شرود،
صورت جسمی و نوعی ،هر دو معدوم میشوند و هیولی باقی میماند کره دو صرورت
نوعی و جسمی دیگر بر آن افاضه میگردد .بنا بر این قول ،اعادة جسرم مسرتلزم اعرادة
معدوم خواهد بود (مجلسی ،0981 ،ص .)931بر طبق نظر دیگر ،هیولی وجود نردارد و
جسم صورت جسمی است که هم در حال اتصال و هم در حال انفصال باقی است؛ یعنی
بخشی از جسم به واسطة تفریق یا اتصال معدوم نمیشود؛ بلکه عر
شده و انفصال عار

اتصرال برطررف

می گردد و به عکس .عالمه این قول را متین میداند اما در عرین

حال معتقد است که این قول نیز نمیتواند شبهة اعادة معدوم را دفرع نمایرد (مجلسری،

 ،0981ص 2.)931نظریة د یگر ،قول بیشتر متکلّمان عامّره و خاصّره اسرت کره جسرم را
متشکّل از جزء الیتجزی می دانند .در این نظریه ،همة اجسام متفق الحقیقه هستند که در
اثر تفرّق اجزاء ،چیزی از جسم معدوم نمیگردد تا در پی آن ،مشکل اعادة معدوم طر
شود (مجلسی ،0981 ،ص.)931
اما مسئلة تشخّص چگونه حل میشرود .اگرر جسرم را متشرکل از اجرزای اصرلی
الیتجزی بدانیم ،با تفرّق آنها تشخّص نابود میشود و مسئلة اعاده معدوم ،در خصوص
تشخص مجدداً مطر می شود .عالمه مشکل را با تمسّک به نظریة متکلمانی که قائل به
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وجود اجزای اصلی در هر انسانی هستند ،حل میکند .برخی متکلمان ،تشخّص هر انسان
را به اجزای اصلیهای می دانند که در مدّت حیات شخص و بعد از مرگ و تفرق اجزای او
باقی است و بنابراین تشخّص معدوم نمیگردد .هر چند برخی عوار

غیرر مشخصره

معدوم شده و غیر آنها جایگزین میشود؛ اما به تشخص آسریب نمریزنرد (مجلسری،
 ،0981ص.)931
عالمه ،دو روایت نقل میکند که بنا بر آنها ،اجزای اصلی که معدوم نمریگرردد و
تشخص انسان به واسطة آن تأمین می گردد ،طینت نامیده شده است .ایشان روایت اول را
از کتب اهل سنت نقل میکند که در آن ،هر چند ذکری از طینت به میان نیامرده ولری در واقرع
گویای آن میباشد .رسول خدا(ص) فرمود :همره چیرز فرزنرد آدم مریپوسرد مگرر اسرتخوان
منتهای صلب او که متّصل به مقعد است .روایت دوم به نقل از امرام جعفرر صرادق(ع)
است .ایشان در پاسخ سئوال از اینکه آیا همة جسد مرده میپوسد ،فرمود« :بلی و براقی
نمیماند گوشتی و استخوانی مگر طینتی که از آن خلق شده اسرت؛ آن نمریپوسرد و در قبرر
مستدیر باقی میماند تا مخلوق شرود از آن ،چنرانکره اول مرتبره مخلروق شرده اسرت»
(مجلسی ،0419 ،ج ،1ص49؛ همو ،0981 ،ص.)938
در روایت اخیر ،صراحتاً از طینت نام برده شده؛ طینتی که معردوم نشرده و همران
حقیقت جسم انسان است و اینهمانی انسان را حفظ مینماید؛ و در قبر باقی میماند تا
بار دیگر در قیامت ،همان انسان دوباره از آن خلق شود.
8ر نشئات با یکدیگر اختالف ندارند .این اصل ناظر است به نشئاتی که فالسفه ،در
تحلیل خود از عالم طر کرده اند؛ به عبارت دیگر ،فالسفه نشئات مختلفی را برای عالم
در نظر گرفتهاند که با یکدیگر متفاوت میباشند و همسنخ نیستند .اما در دیدگاه عالمره
مجلسی ،نشئات مختلف متفاوت وجود ندارند؛ بلکه نشئه دنیا ،با توجه به تبدّالتی که در
آن به قدرت الهی صورت میگیرد ،به عالم آخرت تبدیل میگردد.
در این دیدگاه ،همة حوادث در دنیا اتفاق میافترد .نشرئات متعرددی در کرار نیسرت کره
انسان با خروج از یکی ،به دیگری وارد شود .بهشت و جهرنم برزخری در دنیاسرت و بهشرت
و جهنم آخرتی هم اکنون فعلیت داشته و جسمانی مریباشرند (مجلسری ،0981 ،صرص -424
 .)428صحنة قیامت و بهشت و جهنم آخرتی نیز در دنیا است (مجلسی ،0981 ،ص.)431
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عالمه ،چگونگی این امر را با استفاده از آیات و روایرات مربوطره تبیرین مریکنرد.
روایاتی که بیان میکنند به هنگام قیامت ،دریاهای زمین همه آترش شرده و بره جهنمری
اضافه می شوند که زیر هفت طبقه زمین قرار دارد و در آن هنگام آشکار میشود .بهشت
نیز که در باالی آسمانهای هفت گانه و در زیر عرش قرار دارد ،با در هم پیچیده شردن
آسمانها و فرو ریختن ستارهها در قیامت به زیر آمده و عرش سقف آن خواهد بود .و از
سویی جهنم را بلند کرده ،ظاهر میسازند چنانکه فرموده است« :ازلفت الجن ة للمتق ین»
(الشعراء ،)31:و «وبرزت الجهیم للغاوین» (الشعراء ،)30 :و صراط را بر روی جهنم نصب
می کنند که راهی است به سوی بهشت و با گذر از آن ،به بهشت و عرش الهی که سقف
آن است منتهی می شود .طول صراط چنین هزار سال راه است .قسمتی از عرش متصل به
محشر است که محلّ حضور انبیاء و مؤمنان خواهد بود .عرش ،آنگونه کره فالسرفه گفترهانرد،
به صورت فلکی نیست؛ بلکه جسمی است اعظم از همه اجسام که مربرع و قروائم دارد
(مجلسی ،0981 ،ص.)431
در پاسخ به شبهه ای که چگونه مکان کنونی دنیا ،گنجایش عظمت عرش و بهشت و
جهنم و صراط را خواهد داشت که فقط طول صراط چندین هزار راه است ،عالمه گفته
است« :مکان امری موهوم و تابع متمکن است» (مجلسی ،0981 ،ص)431؛ و میگویرد:
چنان که پیش از خلق ،مکانی نبود و بعد از خلق اجسام تحقّق پیدا کرد ،همچنین بعرد از
حرکت عرش و بهشت ،مکان آنها تحقق پیدا کرده و مکانهای قبلی از بین میروند.
عالمه ،در توصیف میزان ،یکی از اقوالی که در کیفیت توزین اعمال نقل میکند نظر
کسانی است که قائل به تجسّم اعمالاند .دلیلی که آنان بر این اقامه نمودهاند چنین است
که میگویند :به اعتبار اختالف نشئات ،انقالب حقایق جایز است و لذا اعمال کره عرر انرد،
در نشئه دیگر به جوهر تبدیل میشوند .عالمه این قول و دلیل آن را نپذیرفته و در ردّ آن
میگوید « :این سخن ،از طریق عقل بسیار دور است و با معادی که اهل اسالم قائلانرد،
موافقت ندارد؛ زیرا ایشان به عود همین بدن قائلاند و به اختالف نشئات قائرل نیسرتند»
(مجلسی ،0981 ،ص.)441
3ر علم و قدرت خداوند بینهایت است .توصیفات عالمه مجلسی از حیرات پرس
از مرگ ،کامالً خدامحور است و در این دیدگاه ،علم و قدرت بینهایت خداوند اسرت
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که حوادث بعد از مرگ را رقم میزند .به عنوان مثال ،عالمه در پاسخ بره شربهة آکرل و
مأکول ،با تکیه بر همین اصل پاسخ میدهد .او به آیاتی چرون «و هو بک لّ خل ق عل یم»
(یس ) 13:استدالل کرده و با طر نظریة اجرزاء اصرلیه در تشرخّص انسران مریگویرد:
اجزای اصلی که از منی به هم رسیده و اجزای فضلی که از طریق تغذیه به وجود آمده،
در آکل و مأکول موجود میباشند .آنگاه اگر انسانی خورده شود ،اجرزاء اصرلی مرأکول،
اجزای فضلی آکل خواهد شد و اجزاء اصلی آکل همان است که قبل از خوردن مرأکول
جزء بدن او بوده است .عالمه با توجه به آیة مذکور ،خداوند را عالم به اجزاء اصرلی و
غیر اصلی می داند و در قیامت ،اجزای اصلی آکل و اجزای اصلی مأکول را جمع نموده
و رو در آن می دمد .همچنین دیگر اجزاء اصلی را که در زمین متفرق شده باشرند ،بره
حکمت شامل و قدرت کامل خود جمع نمروده و حیرات مریبخشرد (مجلسری،0981 ،
ص .)930بنابراین علم و قدرت بینهایت خداوند است که امکان تحقّق مهمترین حادثة
قیامت یعنی احیاء مردگان را فراهم میسازد.
عالمه با بیان آیات قرآن ،انکار معاد را در سؤال کفار که چگونره خداونرد اسرتخوانهرای
پوسیده را زنده میکند ،مح استبعاد دانسته است .لذا خداوند متعال برای ابطرال ایرن
استبعاد ،انسانها را به خلق اولیة خودشان توجه میدهرد و سرؤال آنهرا را ناشری از فراموشری
خلقتشان در بدو امر می داند .خدایی که مخلوقات را از کتم عدم به وجود آورد ،با علم و
قدرت بینهایت خود آنها را بر میگرداند .همچنین در آیات قرآن ،خلقت آسمانهرا و
زمین را ر که به لحاظ عظمت بزرگتر از خلقت انسان است ر مثل میزند و میفرمایرد:
کسی که آسمانها را به قدرت خود آفرید میتواند همانند انسانها را دوباره خلق نماید؛
زیرا او خلّاق و علیم است .عالمه «هو الخلّاق» (یس )80:را اشاره به این میداند که قدرت
او کامل است؛ و«العلیم» (یس )80:را اشاره به این میداند که علم او شامل است (مجلسی،
 ،0981صص .)931-930
نمونة دیگری که عالمه برای نشان دادن محوریّت خداوند و علرم و قردرت او در
حواد ث قیامت ذکر کرده ،نفخ صور است .پس از آنکه همة موجودات با صور اول بره
امر خداوند میمیرند ،خداوند ندا می دهد که امروز پادشاهی برای کیست و چون کسری
نباشد که پاسخ دهد ،خودش می فرمایرد :بررای خردای یگانرة قهّرار؛ خلرق کرردم همرة
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موجودات را و میراندم آنها را و زنده میکنم و منم خدایی که شریکی ندارم .پرس بره
قدرت خود در صور بدمد و صدایی از طرفی که به جانرب براال اسرت بیررون رود کره
موجب زنده شدن اهل آسمان میشود .حامالن عررش برمریگردنرد و بهشرت و دوزخ
حاضر میشوند و خالیق برای حساب محشور میشوند (مجلسی ،0981 ،ص.)498
در توصیفات عالمه ،تمام حوادث بعد از مرگ ،حتی مرگ ،به امرر و قردرت الهری
انجام می پذیرد و تحقّق دیگر مواقف بعد از مرگ ،اعم از برزخ و حوادث عالم قبر ،نفخ
صور ،حشر ،حساب ،میزان ،صراط ،و بهشرت و جهرنم و  ،...همره بره علرم و قردرت
خداوند است .در همین رابطه ،خلق بهشت صراحتاً منتسب به قدرت خدا شده و تعبیرر
روایت این گونه است که خداوند بهشت را به قدرت خود ،خشتی از طرال وخشرتی از
نقره آفرید (مجلسی ،0981 ،ص .)819آنچه قبل از حشرر بره وقروع مریپیونردد ،ماننرد
پیچیده و شکافته شدن آسمانها ،بی فروغ گشتن و ریزش ستارگان ،بر طرف شدن نرور
آفتاب و ماه ،به مانند پشم حالجی شدن و به حرکت درآمدن کوهها ،زلزلة عظیمری کره
همة پستی و بلندیهای زمین را برطرف میکند ،همه بره قردرت الهری شردنی اسرت و
عالمه معتقد است که نباید به سبب استبعادات مالحده و شبهات فالسفه ،راه تأویرل در
آنها را گشود (مجلسی ،0981 ،صص )498-491؛ یعنی با ایمان به قدرت الهی ،راه برر
شبهات فالسفه و استبعادات مالحده مسدود میگردد.
01ر در حوادث قیامت ،پیامبر اکرم و ائمه(ع) محور هسرتند .نقرش پیرامبر و ائمره
علیهم السالم در حوادث بعد از مرگ بسیار حائز اهمیت اسرت .حضرور پیرامبر و ائمره
علیهم السالم در هنگام جان دادن ،در احادی

متواتر آمده است .در حدیثی که حضرت

علی(ع) به درخواست حارث همدانی مقام و منزلت خود را بیان مریفرمایرد ،کرالم بره
اینجا میرسد که ای حارث ،تو مرا به هنگام مرگ و در صراط ،کنار حرو

و هنگرام

مقاسمه خواهی شناخت .حارث معنای مقاسمه را سؤال میکند و حضررت مریفرمایرد:
منظور مقاسمة آتش است؛ آن را به درستی قسمت میکنم؛ میگرویم ایرن دوسرت مرن
است ،او را واگذار و این دشرمن مرن اسرت ،او را در برر گیرر (مجلسری ،0419 ،ج،2
ص .) 013این خبر را سید حمیری به شعر سرود که بیت معروف این قصریدة حمیرری
گویای این واقعیت است که امام ،به هنگام مرگ حضور مییابند:
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«یا حار همدان من یمت یرنی کککککککک من مؤمن أو منافق قبال»
«ای حارث همدانی ،هر که بمیرد ،چه مؤمن و چه منافق ،مرا میبیند».
(مجلسی ،0419 ،ج ،2ص081؛ ج ،94ص492؛ همو ،0981 ،ص) 412
این حضور ،برای مؤمن بشرارت و آسران کرردن مررگ را در پری دارد و بررای کفرار و
منافقین ،موجب زیادتی وشدّت و صعوبت مرگ و خبرر دادن بره عرذاب ابردی اسرت
(مجلسی ،0981 ،ص.)412
عالمه ،پس از ذکر حدیثی از حضرت علی(ع) که فرمود« :خداونرد هرر گونره کره
بخواهد تدبیر امور میکند و از خلق خود هر که را بخواهد به هر امرری کره اراده کنرد،
موکّل میگرداند .. . .خدای عالم زنده کننده و میراننده است و به دست هر کره بخواهرد
از مالئکه و غیر آنها قب

رو میکنرد» (مجلسری ،0981 ،صرص  ،)410- 411نتیجره

می گیرد که در این حدی

شریف ،اشعاری هست بره آنکره آن حضررت و سرایر ائمره

علیهم السالم نیز بعضی اروا را قب میکنند یا به امر الهی ،مدخلیّتی دارند؛ همچنران
که در برخی خطب غیر مشهور فرموده است :منم محیی و منم ممیرت بره اذن خداونرد
(مجلسی ،0981 ،ص.)410
حوادث واقع در قبر نیز نشان از عظمت و بزرگی و نقرش محروری پیرامبر و اهرل بیرت
علیهم السالم دارد؛ به گونهای که در قبر ،از عقاید و به ویژه امامت ائمره علریهم السرالم سرؤال
پرسیده میشود که عدم پاسخ ،موجب عذاب و آتش میگردد (مجلسی ،0981 ،ص.)404
میزان اعمال نیز یکی از مهمترین مواقف قیامت است و نقش ائمه در آن به قردری
است که در روایات نفرمودهاند امر توزین توسط آنان صورت میگیرد؛ بلکره در اخبرار
وارد شده است که ایشان ،اصل میزان میباشند .در روایتی ،امام جعفر صادق(ع) در ذیل
آیة «و نضع الموازین القسط لیوم القیامة» (انبیاء ،)41:میفرماید« :موازین ،انبیراء و اوصریاء
هستند» (مجلسی ،0981 ،ص .)448همچنین ائمه در قیامت نیز شاهد میباشند؛ هر امامی،
بر امّت خود که در میان آنها به امر خدا قیام نموده و آنان را به سوی خدا دعوت کرده
است ،شهادت میدهد (مجلسی ،0918 ،ج ،8ص280؛ همو ،0981 ،ص.)483
در معنای صراط ،عالمه مجلسی روایتی را از امام جعفر صادق(ع) نقل کرده که در
پاسخ از صراط فرمود :آن طریق به سوی معرفت خداست .و دو صراط در کرار اسرت:
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صراط دنیا و صراط آخرت؛ اما صراط دنیا ،امام است که اطاعت او واجب است .کسی
که او را در دنیا بشناسد و از هدایت او پیروی کند ،از صراطی که پل جهرنم در آخررت
است ،می گذرد .و هر که در دنیا او را نشناسد ،قدم او بر صراط بلغزد و در آتش جهرنم
میافتد (مجلسی ،0918 ،ج ،8ص .)924عالمه در «حقّ الیقرین» همرین معنرا را بره بیران
دیگری گفته است :صراط در آخرت ،نمونة صراط دنیاست که دین حقّ و راه والیت و
متابعت ائمه علیهم السالم است .هر کس از این صراط عدول کند و به باطل میل نماید،
در آخرت از صراط میلغزد (مجلسی ،0981 ،ص.)480
رضوان خازن بهشت به امر خداوند ،کلیردهای بهشرت را بررای پیرامبر اکررم(ص)
میآورد و آن حضرت می فرماید :به برادرم علی بده ،پس رضوان کلیدهای بهشت را بره
علی(ع) میدهد و برمیگردد .مالک خازن جهنم نیز کلیدهای جهنم را به همین نحو بره
حضرت علی(ع) میدهد .آنگاه علی(ع) با کلیدهای بهشت و جهنم ،مهرار جهرنم را بره
دست می گیرد .جهنم ندا کند یا علی ،از من بگذر که نور تو زبانه مرا فرو نشانید .علی(ع)
گوید :آرام گیر که امروز باید مطیع من باشی .پس مردم فوج فروج آینرد و آن حضررت
گوید :این را بگذار که این دوست من است و این را بگیر که دشمن مرن اسرت .در آن
روز ،اطاعت جهنم از علی(ع) ،از اطاعت غالم نسبت به صاحبش بیشتر است .او قسمت
کنندة بهشت و جهنم در آن روز است (مجلسی ،0981 ،صص .)422-428
مقام محمود که خداوند به پیرامبرش وعرده داده ،مقرام شرفاعت در قیامرت اسرت
(مجلسی ،0981 ،ص )411که برای دفع عرذاب گناهکراران شریعه مریباشرد .شرفاعت،
اختصاص به آن حضرت ندارد؛ بلکه حضرت زهرا و ائمه هدی علریهم السرالم نیرز بره
رخصت آن حضرت ،شیعیان و محبّان خود را شفاعت خواهنرد کررد (مجلسری،0981 ،
صص  .) 412- 418امام صادق(ع) فرمود :به خدا سوگند که ما بسریار شرفاعت خرواهیم
کرد و قبول خواهد شد ،تا جایی که دشمنان ما گویند :ما را شرفاعت کننرده و دوسرت
مهربانی نیست و آرزو کنند که به دنیا باز گردنرد و از گرروه مؤمنران گردنرد (مجلسری،
 ،0981ص.)411
00ر اروا میمیرند .از جمله مسائل مهم در دیدگاه عالمره مجلسری ،مررگ اروا
است .با دمیدن در صور اول ،تمامی موجودات از ج مله اروا خواهند مرد .اسرافیل برا
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دمیدن در صور و بیرون آمردن صردای عظریم از آن ،همرة صراحبان اروا در زمرین و
آسمان میمیرند .آنگاه خداوند به اسرافیل میفرماید که بمیر؛ او نیرز مریمیررد و بردین
ترتیب تمام صاحبان رو میمیرند (مجلسی ،0981 ،ص .)494مردتی کره جرز خداونرد
موجود زندهای باقی نمیماند ،در روایات چهارصد سال گفتره شرده و آن ،فاصرلة برین
صور اول و دوم است.
در حدیثی ،امام صادق(ع) در پاسخ زندیق فرمود:
« رو باقی است تا وقتی که در صور بدمند؛ پس در آن وقت ،اشیاء باطل و فانی
میشوند ،پس نه جسمی میمانرد و نره محسوسری .آنگراه اشریاء را مردبّر آنهرا
برمیگرداند؛ چنان که ابتدا کرده است .و این مدت چهارصد سال است که خلرق
قطع میشود ،که بین دو نفخ صور است( ».مجلسی ،0981 ،ص)492
02ر به جای تأویل ،باید ابهام در متون مقدّس را پذیرفت .به عقیدة عالمه مجلسی،
مبهم گذاردن برخی موضوعاتی که در منابع دینی به ابهام گفته شرده ،خرود یرک روش
عقالنی است؛ زیرا توانایی عقل محدود است و به تفکّر در این گونه امور تکلیف نشده
است؛ تفکّر در این مطالب ،نه تنها او را به ثواب نمیرساند ،بلکه پرذیرش و اذعران بره
امری غیر مطابق با واقع را سبب میشود (مجلسی ،0981 ،ص.)933
چگونگی پذیرش ابهام را مری تروان در تعریرف نفرس از نظرر عالمره بره روشرنی
مالحظه کرد .هر چند در تعریف نفس ،عالمه برای اینکه نشان دهرد از همرة اقروال در
نفس شناسی باخبر است ،بیش از بیست تعریف از نفس را کره محققرین ارائره دادهانرد،
بیان نموده است (مجلسی ،0419 ،ج ،88صص )014-32؛ اما چون از مجمروع آیرات و
روایات نمیتواند نظر قاطعی بگیرد ،در اینکه نفس جسم لطیف است یا امرری مجررّد،
مردّد میماند (مجلسی ،0419 ،ج ،88ص .)018هر چند با آوردن روایاتی در تأیید عردم
تجرّد نفس ،تمایلش را به جسمانیت نفس نشان می دهد ،ولی سعی او بر این اسرت کره
موضوع نفس را به گونه ای طر کند که مدّ نظر آیات و روایات است؛ و نظر صرریحی
از خود در کنار آیات و روایات نمیآورد.
نمونة دیگر ،فرشتة مرگ است .عالمه ،ایمان اجمالی را در ارتباط با ملرک المروت
نیز کافی می داند و عدم ضرورت تجسّس در مورد فرشتة مرگ را گوشرزد مریکنرد .او،
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تأویل فرشتة مرگ به قوای بدنی یا نفوس فلکی یا عقل فعال را ر آن گونه کره فالسرفه
تأویل میکنند ر کفر میداند (مجلسی ،0981 ،ص.)410
این عبارت که ایمان اجمالی کافی است و تجسّس در تفاصیل ضروری نیست ،در
انتهای بسیاری از موضوعات عرضه شده از سوی عالمه دیده مریشرود (رک .مجلسری،
 ،0981صص  418 ،410 ،933و  .)491او به شدّت از تأویل نیز پرهیز مریدهرد .عالمره
مجلسی نظرات مختلف و مبانی فلسفی را به خوبی میداند (مجلسی ،0419 ،ج ،0ص2؛
ج ،88صص 014-32؛ ج ،84صص )913-299؛ ولی هیچگاه از آنها برای تبیین مطالب
استفاده نمیکند .این همه نشان میدهد که عالمه نمیخواهد دین را از منظرر فلسرفه یرا
عرفان ببیند و نگران تحریف حقایق شرعی با تأویالت عقلری اسرت (مجلسری،0419 ،
ج ،84ص .) 294در واقع ،عالمه فلسفه یا عرفان را دارای نظام خاصّ خود میداند که با
مبانی خاص خود ،تبیینهای ویژة خود را عرضه میکنند که با اعتقاد به بیشتر ضروریات
دین جمع نمیشوند (مجلسی ،0981 ،ص .)481به نظر ایشان ،اگر دین با سیستم فلسفی
یا عرفانی تبیین شود ،خطر بزرگی که همان از بین رفتن معارف دینی است ،پیش میآید؛
لذا قناعت به اجمال را در البهالی مطالب خود تکرار میکند و همان مقدار از شناخت را
دربارة اموری که در متون دینی به اجمال آمده ،کافی میداند.
2ـ .1جمعبندي مباني عالمه مجلسي

در یک تقسیمبندی میتوان این مبانی را به مبانی خدا شناختی ،جهران شرناختی ،انسران
شناختی و معرفت شناختی تقسیم کرد .علم و قدرت بینهایت خداوند و محوریّت خدا
و به تبع آن پیامبر اکرم و ائمه علیهم السالم ،اصول خدا شناختی میباشند؛ موهوم بودن
مکان ،عدم اختالف نشئات و مرگ اروا و خلق از عدم و حدوث عالم ،اصرول جهران
شناختی هستند؛ اینهمانی شخصیت با طینرت و اصرالت توأمران رو و جسرم اصرول
انسان شناختیاند؛ و انحصار حقیقت علم در علوم وحیانی ،حجیت ظواهر ،ابتناء قواعرد
فلسفی بر توهّم و اکتفا به اجمال و قبرول ابهرام آنچره در علروم وحیرانی آمرده اصرول
معرفت شناختی میباشند.
نکتة مشترک در همة این اصول ،محوریت خداونرد اسرت؛ محوریرت خداونرد در
اصول معرفت شناختی بدین گونه است که تنها علوم الهی ،حقیقت علرم تلقری شرده و
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ظواهر آن حجّت می باشند و قواعد فلسفی که با ظواهر علوم وحیانی قابل جمع نیستند،
توهّم خوانده می شوند .این علم و قدرت خداوند است که سبب تبردیل زمرین دنیرا بره
عرصة قیامت شده و خلق از عدم و مرگ اروا و عدم اختالف نشئات را سبب میشود؛
یعنی اصول جهان شناختی نیز با محوریت خداوند تحقّق یافته و مییابد .اصرول انسران
شناختی نیز به علم و قدرت خداست .بنابراین محوریت خداوند ،رو حاکم بر تمرامی
اصول و مبانی عالمه مجلسی است.
 .9لوازم ديدگاه عالمه مجلسي دربارة حيات پس از مرگ

اولین و مهمترین الزمة دیدگاه عالمه مجلسی ،خردامحوری و یرا بره عبرارتی ،اصرالت
خداوند است؛ زیرا در حیطة معرفت شناختی ،ایشان هر آنچه را از سوی خداوند توسط
فرستادگان و حجتهای او درباره حیات پس از مرگ رسیده است ،بدون آنکه تحریف
و یا التقاطی در آن صورت گیرد ،بیان حقایق حیات پرس از مررگ مریدانرد .در حیطرة
وجود شناختی نیز به باور ایشان ،علم و قدرت خداوند است که تمرام حروادث بعرد از
مرگ را رقم میزند .الزمة دیگری که میتوان با توجه به توصریفات ایرن دیردگاه ارائره
داد ،سنخیّت دنیا و آخرت است.
9ـ .1اصالت خداوند

آنچه از توصیفات و مبانی عالمه مجلسی پیرامون حیات پس از مرگ به دسرت مریآیرد ،ایرن
است که تنها با محوریت خداوند و علم و قدرت اوست که این حوادث اتفاق میافترد.
همه چیز به دست قدرت اوست و حضور خداوند در همة صرحنههرا بسریار پرر رنرگ
است .خدایی که عالمه معرفی میکند ،از علرم و قردرت برینهایرت برخروردار اسرت؛
خدایی که حکیم است و هر کار که بخواهد ،انجام میدهد .این خدا ،در چارچوبهرای
فلسفی نمی گنجد و به همین سبب ،عالمه مجلسی براور بره چنرین خردایی را در کنرار
گذاردن قواعد و اصول فلسفی میداند.
مرگ ،به اراده و خواست خداوند در هر زمان که بخواهرد ،بره وقروع مریپیونردد.
حوادث برزخ ،از سؤال قبر و فشار قبر و  ،...همه به امرر او و آنگونره کره او بخواهرد،
در مورد هر کس تحقّق می یابد .بهشت و جهنم برزخی ،بره قردرت او موجودنرد .فقرط
او به ساعت قیامت عالم است .صحنة قیامت و حشر قیامت و احیای مردگان ،همره بره
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علم و قدرت الهی تحقق مییابند .هیچ کرس نمریتوانرد در برابرر عظمرت آن روز ،در
برابر او کوچک ترین عر

انردامی کنرد؛ زیررا ملرک و پادشراهی فقرط از آن اوسرت.

شفاعت شافعان به اذن او صورت میگیرد و هر کس ،هر مقام و منزلتری کره بره دسرت
می آورد به واسطة لطرف نظرر الهری اسرت .همرة ایرن مطالرب و دیگرر چیزهرایی کره
محوریّت خدا را در آیات و روایات بیان میکننرد ،چیرزی جرز اصرالت خداونرد را بره
ذهن متبادر نمیکنند.
 .2- 9سنخيّت دنيا و آخرت

برخالف دیدگاههای فلسفی و عرفانی که بین دنیا و آخرت تفاوت ماهوی قائل هسرتند،
و هیچ سنخیتی بین دنیا و آخرت برقرار نمیدانند ،با توجه به توصیفات و مبانی عالمره
مجلسی دربارة حیات پس از مرگ ،شاهد سرنخیّت دنیرا و آخررت هسرتیم .ایرن گونره
نیست که عالمی به نام دنیا و عالمی به نام آخرت ،با دو سرنخ متفراوت در کرار باشرد؛
بلکه همین دنیاست که در پایان ،آخرت میشود .چنین تبدیلی با تحوالتی همراه اسرت.
وقوع عالئم و حوادث قبل از قیامت ،زمینره را بررای ایرن تحروّالت و تبردّالت فرراهم
مرریآورد (مجلسرری ،0419 ،ج ،2ص914؛ همررو ،0981 ،صررص  .)492-490بررا شررروع
قیامت ،بر شدّت این تحوّالت افزوده میشود؛ زلزلهای عظیم کروههرا را همچرون پشرم
حالجی شده درآورد که روان و هموار میشوند؛ و زمین به مانند روز اول که پهن شرد،
هیچ کوهی و بنرایی و درختری و نره جسرمی و نره محسوسری در آن براقی نمریمانرد
(مجلسی ،0981 ،صص  494و .)492آسمانها شکافته شده و در هم پیچیده میشروند و
ستارگان فرو میریزند .عرش که سقف بهشت است به زیر میآید و بهشت نیز بره تبرع
آن به زیر میآید .جهنم بلند گردانیده میشود و ظاهر مریگرردد .دریاهرای زمرین همره
آتش شده به جهنم ملحق میگردند و صراط پلی است که بر روی جهنم کشیده میشود
(مجلسی ،0981 ،ص .)431انسانها از قبرها به امر خداوند بپا میخیزنرد و در صرحرای
قیامت ،که همان زمین متحول شده است ،محشور میشوند.
تمامی این مطالب حکایت از آن دار د که آخرت ،همین دنیاست که به قدرت الهی
متحول شده است و تفاوت ماهوی میان آنها برقرار نیست.
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نتيجه

در پایان و در یک جمعبندی میتوان گفت که عالمة مجلسی ،در اوان جوانی خرود ،در
یک تغییر معرفت شناختی ،حقیقت علم را در علوم وحیانی میبیند .این امر سبب میشود
علوم متداول زمان خود را کنار گذارد و تمام همّت خود را به جمعآوری ،تبویب و تبیین
علوم وحیانی صرف نماید .در نتیجة این تغییر نگرش ،مهمترین دایرة المعارف حردیثی
شیعه ،یعنی کتاب «بحار االنوار» تدوین گردید .عالمه ،در ذیرل عنراوینی بره گرردآوری
حدی اقدام کرد که تا آن ر وز ،محدثین آیات و احادی مربوطره را تحرت آن عنراوین
جمعآوری نکرده بودند .کتاب «السماء و العالم» و «معاد» عالمه مجلسری از جملرة ایرن
نوآوریها محسوب میشود.
نکتة مهمی که در مجموع میتوان گفت اینکه عالمه ،خالء معرفتی را که صرفاً از
طریق منابع وحیانی عرضه شده باشد احساس میکرد و از طرفی مشاهده مرینمرود کره
فالسفه و عرفای همعصر او ،با مبانیای که به هیچ وجه با علروم وحیرانی قابرل جمرع
نیستند ،این خالء معرفتی را پر کرده و حقایق شررعی را بره نفرع مبرانی خرود مصرادره
نمودهاند .عالمه ،در عکسالعملی به این امر ،به گردآوری معارف وحیانی پرداخرت ترا
خالء معرفتی را از طریق ارائه علوم خالص وحیانی پر نماید .در همین راستا ،در کتراب
معاد «بحار االنوار»  ،عالمه با عناوین متنوع به موضوعات مرتبط با معاد و حیات پرس از
مرگ پرداخته و از طریق ارائه آیات و احادی
آنها اقدام کرده است.

مرتبط با هر عنوان ،به توصیف و تبیرین

يادداشتها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0عالمة مجلسی ،عمومیّت مرگ را برای تمامی صاحبان رو  ،با استناد بره آیراتی کره نراظر بره
همین معنا هستند ،پذیرفته است؛ آیاتی چون« :کلّ نفس ذائق ة الم وت» (آلعمرران )088 :یرا
«انّک میّت و انّهم میتون» (الزمر.)91 :
 .2عالمة مجلسی ،این قول را به محقّق طوسی و بعضی از حکما نسبت داده است.
ک
ک
ک
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Foundations and Implications of His Viewpoint
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Among considered solutions of the problem of evils, the
theodicy of soul-making is the most important one. John Hick,
the contemporary philosopher of religion, has offered this idea in
his book Evil and The God of Love.
Owing to the fact that Muhammad Baqir Majlisi’s approach in
exploring the problem of “life after death” is religious, it is
expectable that his principles in this respect be also consistent
with his approach and be based upon religious scriptures that
either he has addressed directly or it can be deduced from his
descriptions of life after death. These principles include
theological, cosmological, anthropological, and epistemological
ones, which can be labeled in twelve principles.These principles
are concerning revealed knowledge, the essence of knowledge,
the authority of apparent meaning (dhahir), delusiveness of space
and its dependency on the emplaced, reality of both spirit and
body, creation ex nihilo and temporality of universe, consideration
of philosophical rules to be founded on delusion, similarity of
states of being, centrality of the prophet and Imams in resurrection
events, spirits’ death, and acceptance of ambiguity instead of
Interpreting Islamic verses concerning details of resurrection
events. In majlisi’s view, fundamentality of God and congruence
of this world and the other one can be deduced from the doctrine
of resurrection.
Key words: Resurrection, Revealed Knowledge, Temporality of the
Universe, Hermeneutic, Mohammad Baqir Majlisi
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