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مقدمه

روش عالمه مجلسی در پرداختن به موضوعات عقایدی ،غالبهاً روش نقلهی اسهت؛ بهدین
معنا که ایشان ،هر موضوعی را از طریق علوم وحیانی کهه شهامل آیهات قهرآن واحادیه
معصومین(ع) است تبیین میکند .مبنای عالمه در اتخاذ چنهین روشهی ،اعتقهاد ایشهان بهه
وجود حقیقت علم در علوم وحیانی است .لذا مطالب ایشان در موضوعات مختلهف ،چهه
در ناحیة توصیف و چه در ناحیة اصول و مبانی ،بیشتر برگرفته از علوم وحیانی است .بنها
به اقتضای چنین روشی ،نمیتوان انتظار داشت که او همچون غالهب فیلسهوفان ،اصهول و
مبانی دیدگاه خود دربارة یک مسئله را مقدّم بر توصیفات عرضهه کنهد .و بهر ایهن اسهاس
الزم است که محقّق ،اصول و مبهانی عالمهه را از آیهات و احهادیثی کهه ایشهان ذیهل ههر
موضوعی آورده استخراج کند .مسئلة معاد از جمله مسائلی است که بها چنهین رویکهردی
در آثار عالمه مجلسی آمده است.
در این مقاله ،درصدد هستیم که مبانی دیدگاه عالمهه مجلسهی دربهارة زنهدگی پهس از
مرگ را ارائه نماییم .بدین منظور ابتدا به توصیف مهمترین مفاهیم مرتبط با معهاد در اندیشهة
عالمه مجلسی پرداخته و آنگاه مبانی دیدگاه ایشان را توضیح میدهیم .با توجه بهه آنچهه در
آیات و روایات آمده ،حیات پس از مرگ و مطالب مربهوط بهه آن ،در ذیهل عنهاوینی چهون
حقیقت مرگ ،برزخ ،ساعت قیامت ،نفخ صهور ،حشهر ،میهزان ،حسهاب ،صهراط ،بهشهت و
جهنم ،طر میشود که قبل از طر مبانی عالمه ،به اهمّ این موضوعات اشاره میکنیم.
 .1توصيف مهمترين مفاهيم مرتبط با معاد

0ه مرگ :از نظر عالمه مجلسی ،مرگ ،عدم حیات نیسهت؛ بلکهه ماننهد حیهات ،مخلهوقی از
مخلوقات خداوند متعال است که هر کدام از آنها بر انسان مسلّط شود ،آثار همهان از انسهان
ظهور میکند و آمدن هر یک از موت یا حیات ،رفتن دیگری را سهبب مهیشهود (مجلسهی،
 ،0419ج ،2صص  .)001-002عالمه عمومیّت مهرگ را بهرای تمهامی صهاحبان اروا ذکهر
میکند 0و توضیح میدهد که بر هر زندهای به غیر از حقّ متعال ،مرگ مسلّط خواهد شد.

2ه برزخ :عالمه مجلسی ،فاصلة بین مرگ تا شروع قیامت را بر طبق آیهات قهرآن،
همچون آیة  011سورة مؤمنون ،و روایات« ،برزخ» مهینامهد و حهوادثی را کهه در ایهن
مدت اتفاق میافتد ،تحت عنوان احوال عالم برزخ ارائه میکند.
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عالمه درصدد است به عالمی توجّه دههد کهه فیلسهوفان کمتهر بهه آن پرداختههانهد.
حوادث برزخ که بخشی در قبر اتفاق میافتد و بدن ههم در آن مشهارکت دارد و قسهمتی
دیگر مختصّ رو است ،عمومیّت نداشته و همگان را در بر نمیگیرد .عالمه ،با اشاره بهه
برخی از روایات ،فشار قبر ،عذاب و ثواب قبر و حیات برزخی را که در بهشت یها جههنم
برزخی است ،مختصّ کسانی میداند که مح

ایمان یا محه

کفرنهد و بهرای دیگهران

چنین حوادثی رقم نمیخورد (مجلسی ،0981 ،صهص  401و  .)402ایهن عهده ،در عهالم
مردگان تا قیامت بسر خواهند برد و در قیامت ،با نفخ صور دوم زنده میشوند تها پهس از
رسیدگی به حساب آنان ،در جایگاه مناسب خود ،بهشت یا جهنم ،جای گیرند (مجلسهی،
 ،0981ص.)498
9ه حشر :مهمترین و حساسترین بح

دربارة حیات پس از مرگ ،مسهئلة حشهر

است .حشر نه تنها عموم انسانها را در بر میگیرد؛ بلکه وحوش نیز محشور مهیشهوند
(مجلسههی ،0419 ،ج ،1ص212؛ همههو ،0981 ،ص .)440-493در مقههام حشههر کههه از
عظمت فوق العادهای برخوردار است ،به امر خداوند ،همة صاحبان اروا زنهده شهده و
از قبرها به سوی جایگاه حساب به حرکت درمیآیند.
از نکات مهم در دیدگاه عالمه مجلسی دربارة حشر ،جسهمانی بهودن بهدن محشهور
است؛ آن هم جسم عنصری مادی که در خاک پوسیده و متفرق گردیده است .این جسهم،
به امر خدا زنده شده و رو به آن منتقل میگردد تها پهس از گهذر از مواقهف قیامهت ،در
جایگاه خود متنعم یا معذّب گردد .عالمه ابتدا به اثبات حشهر جسهمانی مهیپهردازد و بهه
دنبال آن ،با ارائه آیات و روایاتی در این زمینه ،کیفیت حشر جسمانی را توضیح مهیدههد
(مجلسی ،0419 ،ج ،1ص 49و صص 81-43؛ همو ،0981 ،صص  938و .)491
4ه بهشت و جهنم :توصیف بهشت و جهنم اهمیت بیشتری از دیگر مواقهف قیامهت
دارد؛ زیرا یکی از آن دو ،آخرین منزلگاه پس از صراط و حساب و میزان بهوده و جایگهاه
ابدی انسان میگردد .همة مراحل قبل ،مقدمهای برای رسیدن به بهشت یا جهنم است .بهه
دلیل همین اهمیت است که عالمه ،توصیفات بهشت و جهنم را گستردهتر آورده و در آن،
موضههوعاتی چههون جسههمانیّت (مجلسههی ،0419 ،ج ،8صههص 921-20؛ همههو،0981 ،
ص ،)488فعلیّت (مجلسی ،0419 ،ج ،8ص003؛ همو ،0981 ،ص ،)488و مکهان بهشهت
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و جهنم (مجلسی ،0419 ،ج ،8ص028؛ همو ،0981 ،صص  )483-488را بررسهی کهرده،
سپس مفصالً دیگر خصوصیات بهشهت و جههنم را بیهان کهرده اسهت (مجلسهی،0981 ،
صص .)890-430
تا اینجا مهمترین مفاهیم مرتبط با زندگی پس از مرگ در اندیشة عالمهه مجلسهی
را بیان کردیم و از ذکر مفاهیم فرعی همچون صراط و میزان پرهیز میکنهیم .توجّهه بهه
توصیفات عالمه از مفاهیم ذکر شهده نشهان دهنهدة تفهاوتی عمهده میهان دیهدگاه او بها
فیلسوفانی همچون مالصدراست .اما پرسش این است که عالمهه مجلسهی ،چگونهه بهه
چنین توصیفاتی دربارة زندگی پس از مرگ دست یافته اسهت؟ پاسهخ ایهن پرسهش 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 معهاد ارائهه
نداده است؛ اما در اثنای توصیفات خود از حیات پس از مرگ ،به اصول و مبهانی خهود
اشاره یا تصریح کرده است .با توجه به این موارد و تحلیل عبارتهای عالمه ،مهیتهوان
دوازده اصل را به دست آورد که در زمرة مبانی فکری ایشان تلقّی میشوند.
0ه علوم وحیانی ،منبع علم حقیقی هستند .اصل االصهول و زیربنهاییتهرین مبنهای
عالّمه مجلسی در بیان اعتقادات ه و از جمله ،حیات پس از مرگ ه این اسهت کهه علهم
حقیقی را فقط در علوم وحیانی بایهد جسهتوجهو کهرد (مجلسهی ،0419 ،ج ،0ص.)9
نقش محوری علوم وحیانی ،یعنی قرآن و احادیه

معصهومین علهیهم السهالم ،در ایهن

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 نفهع مبهانی و اصهول خهویش

تأویل و مصادره نماید؛ بلکه با پذیرش این اصل که علم حقیقی از این منشأ سرچشهمه
می گیرد ،با وجود تسلّط بر علوم و معارف بشری ،آنها را کنار گذاشته و سر تسهلیم در
برابر علوم وحیانی فرود آورده است؛ هر چند عقل فردی او نتوانهد حقیقهت آنچهه 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 گفتهه اسهت :آنچهه
در «قرآن مجید» و احادی

معتبر در توصیف قیامت و مقهدمات آن وارد شهده ،همهه را
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باید اذعان کرد و نباید راه تأویل را در آنها گشود؛ زیرا بزرگتهرین عامهل رسهیدن بهه
الحاد ،فتح باب ایراد و تأویل در گزارههای دینی است (مجلسی ،0981 ،ص.)988
2ه ظواهر حجّت است .در دیدگاه عالمه مجلسی ،ظهواهر آیهات و روایهات حجّهت
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 بسهیاری از
تفاصیل امور قیامت و حوادث پس از مرگ در آیات و روایات نیامده است ،علهم اجمهالی
و اعتقاد به اصل موضوع مطر شده ،از نظر عالمه کافی بهوده و تفکهر و خهو

در ایهن

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 اذعهان بهه امهور غیهر
مطابق با واقع را به همراه دارد (مجلسی ،0981 ،صص  418 ،410 ،933و.)430-431
عالمه مجلسی ،ریشة دست برداشتن از ظواهر آیهات و احادیه

و شهکّ در عهدم

انطباق آنها با یکدیگر را قواعد و اصول فاسد حکما میداند که از قوة وهم آنها منشهأ
میگیرد؛ و در این باره به اموری از جمله استحالة خأل ،عقول دهگانه و افهالک نههگانهه
اشاره میکند (مجلسی ،0981 ،صص  410و.)431
از نظر ایشان ،بین تأویل یک موضوع و انکار آن فاصلهای نیست و به همین دلیهل،
تأویل کنندگان بهشت و دوزخ جسمانی را همانند منکرین بهشهت و جههنم جسهمانی،
کافر میداند (مجلسی ،0981 ،صص  988و.)488
9ه مکان موهوم اسهت و از مهتمکّن تبعیّهت مهیکنهد .ایهن اصهل نهاظر اسهت بهه
جسمانیت بهشت و جهنم و فعلیت داشتن آنها؛ و تبیین میکنهد کهه صهحنة بهشهت و
جهنم و صراط در قیامت ،در همین دنیاست .عالمه با استناد به ظواهر روایهات بهر ایهن
عقیده است که در حال حاضر ،بهشت باالی هفت طبقة آسمان و زیهر عهرش و جههنم
زیر هفت طبقة زمین است .با تحوالتی که به هنگهام قیامهت در زمهین و آسهمانهها بهه
وجود میآید ،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 میگرداننهد «و ب رزت
الجحیم للغاوین» (الشعراء )30:و صراط بین بهشت و جهنم کشیده میشود کهه طهول آن
هزاران سال راه است.
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اما چگونه مکان زمین با مشخصات فعلی ،تبدیل به چنین مکانی میگهردد؟ عالمهه
پاسخ میدهد که مکان امری موهوم و تابع متمکّن است (مجلسهی ،0981 ،ص .)431بها
طر نظریة موهوم بودن مکان و تابعیت آن از متمکّن ،هر مکانی همان چیزی است کهه
در خود جای داده است .لذا بعد از فرو آمدن عرش و بهشت به پایین ،مکان فعلی دنیها
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
4ه رو و جسم به نحو توأمان اصالت دارند .عالمه پس از نقل اقوال در ارتباط بها
رو  ،قول بیشتر محققین را چنین میداند که انسان ،مرکب است از رو و بدن؛ و میان
آنها ،در عین وجود غایت آشنایی ،نهایت بیگهانگی اسهت (مجلسهی ،0981 ،ص.)932
خلقت رو از طینت مالئکه و عالم علوی است و خلق بدن از خاک است کهه محه
ظلمت و مرکز عالم سفلی میباشد .هر یک از بدن و رو  ،آثار و افعهال خهاص دارنهد
(مجلسی ،0981 ،ص) 239؛ پس رو و جسم ،هر دو با هم حقیقت انسهان را تشهکیل
میدهند و تفاوت آنها به لطافت و تراکم آنهاسهت .عالمهه مجلسهی لطافهت اروا را
مانند جسم مالئکه میداند .عالمه در «بحار االنوار» روایتی را از امهام جعفهر صهادق(ع)
نقل میکند که فرموده است « :خداوند ابدان ما را از علیّین آفرید و اروا مها را از فهوق
آن و اروا شیعیان را از علیّین و ابدان آنها را از پایینتر از آن خلهق کهرد» (مجلسهی،
 ،0929ج ،4صص  210و.)211
8ه عالم حادث است و از عدم خلق شده است .عالمه مجلسی حدوث عهالم را از
بزرگ تهرین اصهول اسهالمی خصوصه ًا شهیعه امامیهه مهیدانهد (مجلسهی ،0419 ،ج،84
ص )299و معتقد است هر کس کالم عرب و موارد استعمال آنان و کتابههای لغهت را
جستوجو کند ،میفهمهد کهه واژگهان «ایجهاد»« ،احهداث»« ،خلهق»« ،فطهر»« ،ابهداع»،
«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» ،ایجهاد
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 آیهات قهرآن را در ایهن
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پیرامون حهدوث عهالم ارائهه داده

است .در ادامه ،در پن مقصد به ترتیب به بیان معانی حدوث و قهدم ،تحقیهق اقهوال در
این موضوع ،استدالل به نصوص بر حدوث عالم ،دالیهل عقلهی حهدوث عهالم و دفهع
شبهات فالسفه در این باره پرداخته است.
از نظر عالمه ،قول به قدم عالم ،در اعصار گذشته فقط منتسب به مادیون ،ملحهدان 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 کهردهانهد؛ زیهرا آنهان ایهن
مطلب را مسلم گرفته بودند که الزمة اقرار به وجود خداوند ،پذیرش حدوث عالم اسهت.
سپس عالمه مجلسی گفته است که در روزگار ما ،چون مردم به مطالعه کتابهای فالسهفه
اشتیاق ورزیده و از کتاب و سنّت و اخبار ائمة دین روی برگردانیدهاند ،حقایق شهرعی بها
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 ل م یک ن
معه شیء» ،چیزی وارد نشده و آن را هم بنا بر آراء فاسده خهود تأویهل کردنهد (مجلسهی،
 ،0419ج ،84صص  .)294-299عالمه ،بیشتر آیات و اخباری که شکوک را در ایهن بهاره
بر طرف میکنند ،نقل کرده است.
پس از بیان آیات حدوث عالم ،عالمه مجلسی در تفسیر ایهن آیهه کهه مهیفرمایهد« :انّ
ربکم اهلل الذی خلق السماوات و االرض فی ستّة ایّام» ،گفته است :این آیهه و آیهات مشهابه آن
داللت بر حدوث عالم میکنند؛ زیرا آنچه در روز آخر حادث شده مسبوق به پن روز اسهت
و از جهت زمان گذشته ،وجودش نامحدود نیست .و موجودی که در روز اول آفریده شهده،
زمان وجودش زیادتی بر موجهود آخهر جهز همهان چنهد روز نهدارد .بنهابراین همهة آنهها
موجوداتی متناهیاند که از حی

زمان ،نقطة شروعی دارند .همچنین برخالف قول فالسهفه،

زمان نیز حادث و متناهی است؛ زیرا آنها زمان را مقدار حرکت فلهک مهیداننهد (مجلسهی،
 ،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 کهه حضهرت
علی(ع) می فرماید :خداوند اشیاء را از اصول ازلی و از اوائل ابدی خلق نکهرد .در بیهان
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این حدی  ،عالمه میگوید :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 میگویهد :بها توجهه
به نصوص متواتر ،غیر از خدای متعال ،همة موجهودات بهه لحهاظ زمهانی ازلهی نبهوده و
وجودشان ابتدایی داشته است .این مطلهب از ضهروریات دیهن اسهت و همهه مسهلمین و
ارباب ملل در آن متّفقاند (مجلسی ،0419 ،ج ،84ص .)298در این رابطهه ،وی شهواهدی
را از فالسفه نیز نقل میکند؛ از میرداماد در «قبسات» نقل میکند که دربارة حهدوث عهالم،
اجماع جمیع انبیاء و اوصیاء را اقهرار نمهوده اسهت (مجلسهی ،0419 ،ج ،84ص .)298یها
محقق طوسی نیز مذهب اهل حقّ از ملل را حدوث عالم و مخلوق بودن آن دانسته است.
آنگاه عالمه میگوید :فالسفة قبل از ارسطو ،حدوث عالم را قبول داشتند و قهول بهه قهدم
عالم و ازلی بودن حرکات و قول به علت اولی ،بعد از ارسطو ظاهر شد؛ یعنی ارسهطو 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 حهدوث و قهدم عهالم را از
میرداماد در «قبسات» نقل میکند و اینکه میرداماد ،قول بهه قهدم عهالم را شهرک و الحهاد
دانسته است (مجلسی ،0419 ،ج ،84صص .)241-293
بنا بر آنچه گفته شد ،عالمه مهمترین دلیل حدوث عالم را تصریح نصوص مهیدانهد
به گونهای که تأویل بردار نیست و انضمام آنها به یکدیگر ،یقین بهه حهدوث عهالم را در
پی دارد .از نظر عالمه ،بیشهتر مطالهب اعتقهادی ،در کهالم صهاحب شهریعت بها عبهاراتی
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 فرمهودهانهد :اگهر کهالم
قدیم بود ،خدای دوم بود و یا آیات و اخباری که فناء جمیع موجودات را حتمی میدانهد،
اگر به مقدمة مسلّم نزد قائلین به قدم عالم ضمیمه شود (هر چه قدمش ثابت شد ،عهدمش
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 عالم ،نمیتواننهد
حشر جسمانی را بپذیرند؛ زیرا پذیرش قدم عالم ،مستلزم بدن های مادی است کهه بهه
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نوبة خود ،مشکالتی را در پذیرش معهاد جسهمانی ایجهاد مهیکنهد (مجلسهی،0419 ،
ج ،84ص.)283
عالمه ،در پاسخ به منکران معاد جسمانی که شبهة اعاده معدوم را مطر کردهانهد ،آن
را صرف استبعاد دانسته و در پاسخ این سخن آنان که گفتهاند بعهد از عهدم ،چیهزی بهاقی
نمیماند که به وجود آن حکم کنند ،پاسخ خداوند متعال را در این بهاره آورده اسهت کهه
آنکه در ابتدای خلق توانست از معدوم مطلق بیافریند ،بار دیگر نیز میآفریند؛ هر چنهد آن
شیء معدوم شده باشد (مجلسی ،0981 ،ص.)931
2ه قواعد فلسفی بر توهّم مبتنی است .عالمه مجلسی در توصیف بهشت و جههنم،
آنها را جسمانی میداند .او فالسفه را که معاد جسهمانی را تأویهل کهردهانهد همچهون
ملحدانی دانسته است که منکر بهشت و جهنم هستند .ابنسینا ،در رسالة «مبدأ و معهاد»،
به معاد روحانی تصریح کرده؛ ولی در «شهفا» ،معهاد جسهمانی را بهه صهاحب شهریعت
حواله داده است و بدین ترتیب ،معاد روحانی را از طریق ادلة عقلی و معاد جسهمانی را
از طریق ادلة نقلی پذیرفته است .عالمه عقیده دارد که ابنسینا ،از تهرس علمهای اسهالم
موضع دوم را اتخاذ کرده است (مجلسی ،0981 ،ص.)482
عالمه معتقد است که عقاید و مبانی فالسفه ،باطل و واهی است (مجلسهی،0981 ،
ص )482و بیشتر آنها با ایمان به شرایع جمع نمیشود .لذا کسانی که به اصول فالسفه
اعتقاد دارند و بهه ضهرورت بها مسهلمانان زنهدگی مهیکننهد ،از تهرس قتهل و تکفیهر،
ضروریات دین را به زبان میآورند؛ در حالی که در دل منکهر آنهها مهیباشهند .عالمهه
عقاید فالسفه را باطل و شبهات شیطانی میخواند و معتقد است کسانی که بها تقلیهد از
فالسفه به اصول آنها قائل باشند ،نمیتوانند به عقاید دینی اذعهان کننهد .کسهی کهه بهه
مبانی فلسفی ،از جمله قاعدة الواحد ،مسبوق بودن هر حادثی به مادّه ،آنچه قدمش ثابت
شد عدمش محال است ،قدم عقول ،افالک ،هیولی و موالید ثالث ،امتناع اعهادة معهدوم،
اتّصال افالک ،محال بودن خرق و التیام در افالک و محال بودن عنصریات در افهالک ،و
 ،...قائل باشد چگونه میتواند به مختار بودن خدا ،حدوث زمانی عالم ،حشر جسهمانی،
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 احیهای مردگهان و
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ردّ شمس و طلوع آن از مغرب و خسوف و کسوف در غیر وقّت مقرّر و جهاری شهدن
نهرهای عظیم از سنگهای کوچک و  ...اذعان کند و معتقد شود.
عالمه نتیجه میگیرد که اعتقاد به اصول فالسفه ،با اعتقاد به بیشهتر ضهروریات دیهن
جمع نمیشود .بنابراین معتقدان به این اصول ،یا باید منکر نبوّت انبیاء شوند و یها ایهنکهه
آنان را کسانی بدانند که مردم را به جهل مرکّب انداخته و ههدایت آنهان را بهه ایهن فرقهة
ضالّه محول کردهاند .عالمه ،اصول فالسفه را مبتنی بر شبهات واهی میداند که اگر کسهی
دست از آنها بردارد ،معارف دینی را در توافق با یکهدیگر دیهده و بهه راحتهی مهیتوانهد
پذیرای آنها باشد (مجلسی ،0981 ،ص.)431
1ه 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 بهه اعهاده
معدوم شده و شبهة اعاده معدوم کدام یک از این اقوال را در بر نمیگیرد .فالسهفه جسهم
را مرکّب از هیولی و صورت نوعی و جسمی مهیداننهد کهه چهون جسهم متفهرّق شهود،
صورت جسمی و نوعی ،هر دو معدوم میشوند و هیولی باقی مهیمانهد کهه دو صهورت
نوعی و جسمی دیگر بر آن افاضه میگردد .بنا بر این قهول ،اعهادة جسهم مسهتلزم اعهادة
معدوم خواهد بود (مجلسی ،0981 ،ص .)931بر طبق نظر دیگر ،هیهولی وجهود نهدارد 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؛ بلکهه عهر
شده و انفصال عار

اتصهال برطهرف

میگردد و به عکس .عالمه این قول را متین مهیدانهد امها در عهین

حال معتقد است که این قول نیز نمیتواند شهبهة اعهادة معهدوم را دفهع نمایهد (مجلسهی،

 ،0981ص 2.)931نظریة دیگر ،قول بیشهتر متکلّمهان عامّهه و خاصّهه اسهت کهه جسهم را
متشکّل از جزء الیتجزی میدانند .در این نظریه ،همة اجسام متفق الحقیقهه هسهتند کهه در
اثر تفرّق اجزاء ،چیزی از جسم معدوم نمیگردد تا در پی آن ،مشکل اعهادة معهدوم طهر
شود (مجلسی ،0981 ،ص.)931
اما مسئلة تشخّص چگونه حهل مهیشهود .اگهر جسهم را متشهکل از اجهزای اصهلی
الیتجزی بدانیم ،با تفرّق آنها تشخّص نابود میشود و مسئلة اعاده معهدوم ،در خصهوص
تشخص مجدداً مطر میشود .عالمه مشکل را با تمسّک به نظریة متکلمانی کهه قائهل بهه
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وجود اجزای اصلی در هر انسانی هستند ،حل میکند .برخی متکلمان ،تشخّص هر انسهان
را به اجزای اصلیهای میدانند که در مدّت حیات شخص و بعد از مرگ و تفرق اجزای او
باقی است و بنابراین تشخّص معدوم نمیگردد .هر چنهد برخهی عهوار

غیهر مشخصهه

معدوم شده و غیر آنها جایگزین میشود؛ اما بهه تشهخص آسهیب نمهیزنهد (مجلسهی،
 ،0981ص.)931
عالمه ،دو روایت نقل میکند که بنا بر آنها ،اجزای اصلی کهه معهدوم نمهیگهردد و
تشخص انسان به واسطة آن تأمین میگردد ،طینت نامیده شده است .ایشان روایهت اول را
از کتب اهل سنت نقل میکند که در آن ،هر چند ذکری از طینت به میان نیامده ولی در واقهع
گویای آن میباشد .رسول خدا(ص) فرمود :همه چیز فرزنهد آدم مهیپوسهد مگهر اسهتخوان
منتهای صلب او که متّصل به مقعد است .روایهت دوم بهه نقهل از امهام جعفهر صهادق(ع)
است .ایشان در پاسخ سئوال از اینکه آیا همة جسد مرده میپوسد ،فرمهود« :بلهی و بهاقی
نمیماند گوشتی و استخوانی مگر طینتی که از آن خلق شده است؛ آن نمهیپوسهد و در قبهر
مستدیر باقی میماند تها مخلهوق شهود از آن ،چنهانکهه اول مرتبهه مخلهوق شهده اسهت»
(مجلسی ،0419 ،ج ،1ص49؛ همو ،0981 ،ص.)938
در روایت اخیر ،صراحتاً از طینت نام برده شده؛ طینتی کهه معهدوم نشهده و همهان
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.
8ه نشئات با یکدیگر اختالف ندارند .این اصل ناظر است به نشئاتی کهه فالسهفه ،در
تحلیل خود از عالم طر کردهاند؛ به عبارت دیگر ،فالسفه نشئات مختلفی را بهرای عهالم
در نظر گرفتهاند که با یکدیگر متفاوت میباشند و همسنخ نیسهتند .امها در دیهدگاه عالمهه
مجلسی ،نشئات مختلف متفاوت وجود ندارند؛ بلکه نشئه دنیا ،با توجه به تبهدّالتی کهه در
آن به قدرت الهی صورت میگیرد ،به عالم آخرت تبدیل میگردد.
در این دیدگاه ،همة حوادث در دنیا اتفاق میافتد .نشئات متعهددی در کهار نیسهت کهه
انسان با خروج از یکی ،به دیگری وارد شود .بهشت و جهنم برزخی در دنیاسهت و بهشهت
و جهنم آخرتی هم اکنون فعلیت داشته و جسمانی میباشند (مجلسی ،0981 ،صهص -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 اسهتفاده از آیهات و روایهات مربوطهه تبیهین مهیکنهد.
روایاتی که بیان میکنند به هنگام قیامت ،دریاهای زمهین همهه آتهش شهده و بهه جهنمهی
اضافه میشوند که زیر هفت طبقه زمین قرار دارد و در آن هنگام آشکار میشهود .بهشهت
نیز که در باالی آسمانهای هفتگانه و در زیر عرش قرار دارد ،بها در ههم پیچیهده شهدن
آسمانها و فرو ریختن ستارهها در قیامت به زیر آمده و عرش سقف آن خواهد بهود .و از
سویی جهنم را بلند کرده ،ظاهر میسازند چنانکه فرموده اسهت« :ازلف ت الجن ة للمتق ین»
(الشعراء ،)31:و «وبرزت الجهیم للغاوین» (الشعراء ،)30 :و صراط را بر روی جههنم نصهب
میکنند که راهی است به سوی بهشت و با گذر از آن ،به بهشت و عرش الهی کهه سهقف
آن است منتهی میشود .طول صراط چنین هزار سال راه است .قسمتی از عرش متصل بهه
محشر است که محلّ حضور انبیاء و مؤمنان خواهد بود .عرش ،آنگونه که فالسفه گفتهانهد،
به صورت فلکی نیست؛ بلکه جسمی است اعظم از همه اجسهام کهه مربهع و قهوائم دارد
(مجلسی ،0981 ،ص.)431
در پاسخ به شبههای که چگونه مکان کنونی دنیا ،گنجایش عظمت عرش و بهشهت و
جهنم و صراط را خواهد داشت که فقط طول صراط چندین هزار راه است ،عالمهه گفتهه
است« :مکان امری موهوم و تابع متمکن است» (مجلسهی ،0981 ،ص)431؛ و مهیگویهد:
چنانکه پیش از خلق ،مکانی نبود و بعد از خلق اجسام تحقّق پیدا کهرد ،همچنهین بعهد 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 نظهر
کسانی است که قائل به تجسّم اعمالاند .دلیلی که آنان بر این اقامه نمودهاند چنهین اسهت
که میگویند :به اعتبار اختالف نشئات ،انقالب حقایق جایز است و لذا اعمال که عر

انهد،

در نشئه دیگر به جوهر تبدیل میشوند .عالمه این قول و دلیل آن را نپذیرفتهه و در ردّ آن
میگوید« :این سخن ،از طریق عقل بسیار دور است و با معادی که اههل اسهالم قائهلانهد،
موافقت ندارد؛ زیرا ایشان به عود همین بدن قائلاند و به اخهتالف نشهئات قائهل نیسهتند»
(مجلسی ،0981 ،ص.)441
3ه علم و قدرت خداوند بینهایت است .توصیفات عالمه مجلسی از حیهات پهس
از مرگ ،کامالً خدامحور است و در این دیدگاه ،علم و قدرت بینهایت خداونهد اسهت
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که حوادث بعد از مرگ را رقم میزند .به عنوان مثال ،عالمه در پاسخ بهه شهبهة آکهل و
مأکول ،با تکیه بر همین اصل پاسخ میدهد .او به آیاتی چون «و ه و بک لّ خل ق عل یم»
(یس )13:استدالل کرده و با طر نظریة اجهزاء اصهلیه در تشهخّص انسهان مهیگویهد:
اجزای اصلی که از منی به هم رسیده و اجزای فضلی که از طریق تغذیه به وجود آمهده،
در آکل و مأکول موجود میباشند .آنگاه اگر انسانی خورده شود ،اجهزاء اصهلی مهأکول،
اجزای فضلی آکل خواهد شد و اجزاء اصلی آکل همان است که قبل از خوردن مهأکول
جزء بدن او بوده است .عالمه با توجه به آیة مذکور ،خداوند را عالم به اجهزاء اصهلی و
غیر اصلی می داند و در قیامت ،اجزای اصلی آکل و اجزای اصلی مأکول را جمع نمهوده
و رو در آن میدمد .همچنین دیگر اجزاء اصلی را که در زمین متفرق شده باشهند ،بهه
حکمت شامل و قدرت کامل خود جمع نموده و حیهات مهیبخشهد (مجلسهی،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 چگونه خداوند اسهتخوانههای
پوسیده را زنده میکند ،مح استبعاد دانسته است .لذا خداوند متعال بهرای ابطهال ایهن
استبعاد ،انسانها را به خلق اولیة خودشان توجه میدهد و سؤال آنها را ناشهی از فراموشهی
خلقتشان در بدو امر میداند .خدایی که مخلوقات را از کتم عدم به وجود آورد ،با علهم و
قدرت بینهایت خود آنها را بر میگرداند .همچنین در آیات قرآن ،خلقهت آسهمانهها و
زمین را ه که به لحاظ عظمت بزرگتر از خلقت انسان است ه مثل میزنهد و مهیفرمایهد:
کسی که آسمانها را به قدرت خود آفرید میتواند همانند انسانها را دوباره خلهق نمایهد؛
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 علهم و قهدرت او در
حوادث قیامت ذکر کرده ،نفخ صور است .پس از آنکه همة موجودات با صهور اول بهه
امر خداوند میمیرند ،خداوند ندا میدهد که امروز پادشاهی برای کیست و چون کسهی
نباشد که پاسخ دهد ،خودش می فرمایهد :بهرای خهدای یگانهة قهّهار؛ خلهق کهردم همهة
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موجودات را و میراندم آنها را و زنده میکنم و منم خدایی که شریکی ندارم .پهس بهه
قدرت خود در صور بدمد و صدایی از طرفی که به جانهب بهاال اسهت بیهرون رود کهه
موجب زنده شدن اهل آسمان میشود .حامالن عهرش برمهیگردنهد و بهشهت 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 امهر و قهدرت الههی
انجام می پذیرد و تحقّق دیگر مواقف بعد از مرگ ،اعم از برزخ و حوادث عالم قبر ،نفخ
صور ،حشر ،حساب ،میزان ،صراط ،و بهشهت و جههنم و  ،...همهه بهه علهم و قهدرت
خداوند است .در همین رابطه ،خلق بهشت صراحتاً منتسب به قدرت خدا شده و تعبیهر
روایت این گونه است که خداوند بهشت را به قدرت خود ،خشتی از طهال وخشهتی از
نقره آفرید (مجلسی ،0981 ،ص .)819آنچه قبل از حشهر بهه وقهوع مهیپیونهدد ،ماننهد
پیچیده و شکافته شدن آسمانها ،بیفروغ گشتن و ریزش ستارگان ،بر طرف شدن نهور
آفتاب و ماه ،به مانند پشم حالجی شدن و به حرکت درآمدن کوهها ،زلزلة عظیمهی کهه
همة پستی و بلندیهای زمین را برطرف میکند ،همه بهه قهدرت الههی شهدنی اسهت و
عالمه معتقد است که نباید به سبب استبعادات مالحده و شبهات فالسفه ،راه تأویهل در
آنها را گشود (مجلسی ،0981 ،صص )498-491؛ یعنی با ایمان به قدرت الهی ،راه بهر
شبهات فالسفه و استبعادات مالحده مسدود میگردد.
01ه در حوادث قیامت ،پیامبر اکرم و ائمه(ع) محور هسهتند .نقهش پیهامبر و ائمهه
علیهم السالم در حوادث بعد از مرگ بسیار حائز اهمیت اسهت .حضهور پیهامبر و ائمهه
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 مهیفرمایهد ،کهالم بهه
اینجا میرسد که ای حارث ،تو مرا به هنگام مرگ و در صراط ،کنار حهو

و هنگهام

مقاسمه خواهی شناخت .حارث معنای مقاسمه را سؤال میکند و حضهرت مهیفرمایهد:
منظور مقاسمة آتش است؛ آن را به درستی قسمت میکنم؛ میگهویم ایهن دوسهت مهن
است ،او را واگذار و ایهن دشهمن مهن اسهت ،او را در بهر گیهر (مجلسهی ،0419 ،ج،2
ص .) 013این خبر را سید حمیری به شعر سرود که بیت معروف ایهن قصهیدة حمیهری
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 بشهارت و آسهان کهردن مهرگ را در پهی دارد و بهرای کفهار و
منافقین ،موجب زیادتی وشدّت و صعوبت مهرگ و خبهر دادن بهه عهذاب ابهدی اسهت
(مجلسی ،0981 ،ص.)412
عالمه ،پس از ذکر حدیثی از حضرت علی(ع) که فرمود« :خداونهد ههر گونهه کهه
بخواهد تدبیر امور میکند و از خلق خود هر که را بخواهد به هر امهری کهه اراده کنهد،
موکّل میگرداند ... .خدای عالم زنده کننده و میراننده است و به دست هر کهه بخواههد
از مالئکه و غیر آنها قب

رو میکنهد» (مجلسهی ،0981 ،صهص  ،)410-411نتیجهه

میگیرد که در این حدی

شریف ،اشعاری هست بهه آنکهه آن حضهرت و سهایر ائمهه

علیهم السالم نیز بعضی اروا را قب

میکنند یا به امر الهی ،مدخلیّتی دارند؛ همچنهان

که در برخی خطب غیر مشهور فرموده است :منم محیی و منم ممیهت بهه اذن خداونهد
(مجلسی ،0981 ،ص.)410
حوادث واقع در قبر نیز نشان از عظمت و بزرگی و نقش محوری پیهامبر و اههل بیهت
علیهم السالم دارد؛ به گونهای که در قبر ،از عقاید و به ویژه امامت ائمه علیهم السهالم سهؤال
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 ائمهه در آن بهه قهدری
است که در روایات نفرمودهاند امر توزین توسط آنان صهورت مهیگیهرد؛ بلکهه در اخبهار
وارد شده است که ایشان ،اصل میزان میباشند .در روایتی ،امام جعفر صهادق(ع) در ذیهل
آیة «و نضع الموازین القسط لیوم القیامة» (انبیاء ،)41:مهیفرمایهد« :مهوازین ،انبیهاء و اوصهیاء
هستند» (مجلسی ،0981 ،ص .)448همچنین ائمه در قیامت نیز شاهد میباشند؛ هر امهامی،
بر امّت خود که در میان آنها به امر خدا قیام نموده و آنان را به سوی خهدا دعهوت کهرده
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 صهراط در کهار اسهت:
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صراط دنیا و صراط آخرت؛ اما صراط دنیا ،امام است که اطاعت او واجب است .کسهی
که او را در دنیا بشناسد و از هدایت او پیروی کند ،از صراطی که پل جههنم در آخهرت
است ،می گذرد .و هر که در دنیا او را نشناسد ،قدم او بر صراط بلغزد و در آتش جههنم
میافتد (مجلسی ،0918 ،ج ،8ص .)924عالمه در «حقّ الیقین» همهین معنها را بهه بیهان
دیگری گفته است :صراط در آخرت ،نمونة صراط دنیاست که دین حقّ و راه والیهت 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 ،کلیهدهای بهشهت را بهرای پیهامبر اکهرم(ص)
میآورد و آن حضرت میفرماید :به برادرم علی بده ،پس رضوان کلیهدهای بهشهت را بهه
علی(ع) میدهد و برمیگردد .مالک خازن جهنم نیز کلیدهای جهنم را به همهین نحهو بهه
حضرت علی(ع) میدهد .آنگاه علی(ع) با کلیدهای بهشهت و جههنم ،مههار جههنم را بهه
دست میگیرد .جهنم ندا کند یا علی ،از من بگذر که نور تو زبانه مرا فرو نشانید .علهی(ع)
گوید :آرام گیر که امروز باید مطیع من باشی .پس مهردم فهوج فهوج آینهد و آن حضهرت
گوید :این را بگذار که این دوست من است و این را بگیر کهه دشهمن مهن اسهت .در آن
روز ،اطاعت جهنم از علی(ع) ،از اطاعت غالم نسبت به صاحبش بیشتر است .او قسهمت
کنندة بهشت و جهنم در آن روز است (مجلسی ،0981 ،صص .)422-428
مقام محمود که خداوند به پیهامبرش وعهده داده ،مقهام شهفاعت در قیامهت اسهت
(مجلسی ،0981 ،ص )411که برای دفع عهذاب گناهکهاران شهیعه مهیباشهد .شهفاعت،
اختصاص به آن حضرت ندارد؛ بلکه حضرت زهرا و ائمه هدی علهیهم السهالم نیهز بهه
رخصت آن حضرت ،شیعیان و محبّان خود را شفاعت خواهنهد کهرد (مجلسهی،0981 ،
صص  .)412-418امام صادق(ع) فرمود :به خدا سوگند که ما بسهیار شهفاعت خهواهیم
کرد و قبول خواهد شد ،تا جایی که دشمنان ما گویند :مها را شهفاعت کننهده و دوسهت
مهربانی نیست و آرزو کنند که به دنیا باز گردند و از گهروه مؤمنهان گردنهد (مجلسهی،
 ،0981ص.)411
00ه اروا میمیرند .از جمله مسائل مهم در دیدگاه عالمهه مجلسهی ،مهرگ اروا
است .با دمیدن در صور اول ،تمامی موجودات از جمله اروا خواهند مرد .اسهرافیل بها
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دمیدن در صور و بیرون آمهدن صهدای عظهیم از آن ،همهة صهاحبان اروا در زمهین و
آسمان میمیرند .آنگاه خداوند به اسرافیل میفرماید که بمیهر؛ او نیهز مهیمیهرد و بهدین
ترتیب تمام صاحبان رو میمیرند (مجلسی ،0981 ،ص .)494مدتی کهه جهز خداونهد
موجود زندهای باقی نمیماند ،در روایات چهارصد سال گفتهه شهده و آن ،فاصهلة بهین
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 می ماند و نه محسوسهی .آنگهاه اشهیاء را مهدبّر آنهها
برمیگرداند؛ چنانکه ابتدا کرده است .و این مدت چهارصد سال است که خلهق
قطع میشود ،که بین دو نفخ صور است( ».مجلسی ،0981 ،ص)492
 02ه 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 شهده ،خهود یهک روش
عقالنی است؛ زیرا توانایی عقل محدود است و به تفکّر در این گونه امور تکلیف نشهده
است؛ تفکّر در این مطالب ،نه تنها او را به ثواب نمیرساند ،بلکه پهذیرش و اذعهان بهه
امری غیر مطابق با واقع را سبب میشود (مجلسی ،0981 ،ص.)933
چگونگی پذیرش ابهام را مهی تهوان در تعریهف نفهس از نظهر عالمهه بهه روشهنی
مالحظه کرد .هر چند در تعریف نفس ،عالمه برای اینکه نشان دههد از همهة اقهوال در
نفس شناسی باخبر است ،بیش از بیست تعریف از نفس را کهه محققهین ارائهه دادهانهد،
بیان نموده است (مجلسی ،0419 ،ج ،88صص )014-32؛ اما چون از مجمهوع آیهات و
روایات نمیتواند نظر قاطعی بگیرد ،در اینکه نفس جسم لطیف است یا امهری مجهرّد،
مردّد میماند (مجلسی ،0419 ،ج ،88ص .)018هر چند با آوردن روایاتی در تأیید عهدم
تجرّد نفس ،تمایلش را به جسمانیت نفس نشان میدهد ،ولی سعی او بر این اسهت کهه
موضوع نفس را به گونهای طر کند که مدّ نظر آیات و روایات است؛ و نظهر صهریحی
از خود در کنار آیات و روایات نمیآورد.
نمونة دیگر ،فرشتة مرگ است .عالمه ،ایمان اجمالی را در ارتباط با ملهک المهوت
نیز کافی میداند و عدم ضرورت تجسّس در مورد فرشتة مرگ را گوشهزد مهیکنهد .او،
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تأویل فرشتة مرگ به قوای بدنی یا نفوس فلکی یا عقل فعال را ه آن گونه کهه فالسهفه
تأویل میکنند ه کفر میداند (مجلسی ،0981 ،ص.)410
این عبارت که ایمان اجمالی کافی است و تجسّس در تفاصهیل ضهروری نیسهت ،در
انتهای بسیاری از موضوعات عرضه شده از سوی عالمهه دیهده مهیشهود (رک .مجلسهی،
 ،0981صص  418 ،410 ،933و  .)491او به شدّت از تأویل نیز پرهیهز مهیدههد .عالمهه
مجلسی نظرات مختلف و مبانی فلسفی را به خوبی میدانهد (مجلسهی ،0419 ،ج ،0ص2؛
ج ،88صص 014-32؛ ج ،84صص )913-299؛ ولی هیچگاه از آنها برای تبیهین مطالهب
استفاده نمیکند .این همه نشان میدهد که عالمه نمیخواههد دیهن را از منظهر فلسهفه یها
عرفان ببیند و نگران تحریف حقایق شهرعی بها تهأویالت عقلهی اسهت (مجلسهی،0419 ،
ج ،84ص .)294در واقع ،عالمه فلسفه یا عرفان را دارای نظام خاصّ خود میدانهد کهه بها
مبانی خاص خود ،تبیینهای ویژة خود را عرضه میکنند که با اعتقاد به بیشتر ضهروریات
دین جمع نمیشوند (مجلسی ،0981 ،ص .)481به نظر ایشان ،اگر دین با سیسهتم فلسهفی
یا عرفانی تبیین شود ،خطر بزرگی که همان از بین رفتن معارف دینی است ،پیش میآیهد؛
لذا قناعت به اجمال را در البهالی مطالب خود تکرار میکند و همان مقدار از شهناخت 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 ،جههان شهناختی ،انسهان
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 بهودن
مکان ،عدم اختالف نشئات و مرگ اروا و خلق از عدم و حدوث عالم ،اصهول جههان
شناختی هستند؛ اینهمانی شخصیت با طینهت و اصهالت توأمهان رو و جسهم اصهول
انسان شناختیاند؛ و انحصار حقیقت علم در علوم وحیانی ،حجیت ظواهر ،ابتناء قواعهد
فلسفی بر توهّم و اکتفا به اجمال و قبهول ابههام آنچهه در علهوم وحیهانی آمهده اصهول
معرفت شناختی میباشند.
نکتة مشترک در همة این اصول ،محوریت خداونهد اسهت؛ محوریهت خداونهد در
اصول معرفت شناختی بدین گونه است که تنها علوم الهی ،حقیقت علهم تلقهی شهده و
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ظواهر آن حجّت میباشند و قواعد فلسفی که با ظواهر علوم وحیانی قابل جمع نیستند،
توهّم خوانده میشوند .این علم و قدرت خداوند است که سبب تبهدیل زمهین دنیها بهه
عرصة قیامت شده و خلق از عدم و مرگ اروا و عدم اختالف نشئات را سبب میشهود؛
یعنی اصول جهان شناختی نیز با محوریت خداوند تحقّق یافته و مییابد .اصهول انسهان
شناختی نیز به علم و قدرت خداست .بنابراین محوریت خداوند ،رو حاکم بر تمهامی
اصول و مبانی عالمه مجلسی است.
 .9لوازم ديدگاه عالمه مجلسي دربارة حيات پس از مرگ

اولین و مهمترین الزمة دیدگاه عالمه مجلسی ،خهدامحوری و یها بهه عبهارتی ،اصهالت
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 پهس از مهرگ مهیدانهد .در حیطهة
وجود شناختی نیز به باور ایشان ،علم و قدرت خداوند است که تمهام حهوادث بعهد از
مرگ را رقم میزند .الزمة دیگری که میتوان با توجه به توصهیفات ایهن دیهدگاه ارائهه
داد ،سنخیّت دنیا و آخرت است.
9ـ .1اصالت خداوند

آنچه از توصیفات و مبانی عالمه مجلسی پیرامون حیات پس از مرگ به دست میآیهد ،ایهن
است که تنها با محوریت خداوند و علم و قدرت اوست که این حوادث اتفهاق مهیافتهد.
همه چیز به دست قدرت اوست و حضور خداوند در همة صهحنههها بسهیار پهر رنهگ
است .خدایی که عالمه معرفی میکند ،از علهم و قهدرت بهینهایهت برخهوردار اسهت؛
خدایی که حکیم است و هر کار که بخواهد ،انجام میدهد .این خدا ،در چارچوبههای
فلسفی نمیگنجد و به همین سبب ،عالمه مجلسی بهاور بهه چنهین خهدایی را در کنهار
گذاردن قواعد و اصول فلسفی میداند.
مرگ ،به اراده و خواست خداوند در هر زمان که بخواهد ،به وقهوع مهیپیونهدد.
حوادث برزخ ،از سؤال قبر و فشار قبر و  ، ...همه به امر او و آن گونه کهه او بخواههد،
در مورد هر کس تحقّق می یابد .بهشت و جهنم برزخی ،به قدرت او موجودند .فقهط
او به ساعت قیامت عالم است .صحنة قیامت و حشر قیامت و احیای مردگان ،همه به
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علم و قدرت الهی تحقق مییابند .هیچ کس نمی توانهد در برابهر عظمهت آن روز ،در
برابر او کوچک ترین عر

اندامی کند؛ زیهرا ملهک و پادشهاهی فقهط از آن اوسهت.

شفاعت شافعان به اذن او صورت می گیرد و هر کس ،هر مقام و منزلتی که بهه دسهت
می آورد به واسطة لطف نظر الههی اسهت .همهة ایهن مطالهب و دیگهر چیزههایی کهه
محوریّت خدا را در آیات و روایات بیان میکنند ،چیزی جهز اصهالت خداونهد را بهه
ذهن متبادر نمیکنند.
 .2-9سنخيّت دنيا و آخرت

برخالف دیدگاههای فلسفی و عرفانی که بین دنیا و آخرت تفاوت ماهوی قائل هسهتند،
و هیچ سنخیتی بین دنیا و آخرت برقرار نمیدانند ،با توجه به توصیفات و مبانی عالمهه
مجلسی دربارة حیات پس از مرگ ،شاهد سهنخیّت دنیها و آخهرت هسهتیم .ایهن گونهه
نیست که عالمی به نام دنیا و عالمی به نام آخرت ،با دو سهنخ متفهاوت در کهار باشهد؛
بلکه همین دنیاست که در پایان ،آخرت میشود .چنین تبدیلی با تحوالتی همراه اسهت.
وقوع عالئم و حوادث قبل از قیامت ،زمینه را برای ایهن تحهوّالت و تبهدّالت فهراهم
مههیآورد (مجلسههی ،0419 ،ج ،2ص914؛ همههو ،0981 ،صههص  .)492-490بهها شههروع
قیامت ،بر شدّت این تحوّالت افزوده میشود؛ زلزلهای عظیم کهوههها را همچهون پشهم
حالجی شده درآورد که روان و هموار میشوند؛ و زمین به مانند روز اول که پهن شهد،
هیچ کوهی و بنهایی و درختهی و نهه جسهمی و نهه محسوسهی در آن بهاقی نمهیمانهد
(مجلسی ،0981 ،صص  494و .)492آسمانها شکافته شده و در هم پیچیده میشوند و
ستارگان فرو میریزند .عرش که سقف بهشت است به زیر میآید و بهشت نیز بهه تبهع
آن به زیر میآید .جهنم بلند گردانیده میشود و ظاهر مهیگهردد .دریاههای زمهین همهه
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 میخیزند و در صهحرای
قیامت ،که همان زمین متحول شده است ،محشور میشوند.
تمامی این مطالب حکایت از آن دارد که آخرت ،همین دنیاست که به قدرت الههی
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 مجلسهی ،در اوان جهوانی خهود ،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 تبیهین
علوم وحیانی صرف نماید .در نتیجة این تغییر نگرش ،مهمتهرین دایهرة المعهارف حهدیثی
شیعه ،یعنی کتاب «بحار االنوار» تدوین گردیهد .عالمهه ،در ذیهل عنهاوینی بهه گهردآوری
حدی

اقدام کرد که تا آن روز ،محدثین آیهات و احادیه

مربوطهه را تحهت آن عنهاوین

جمعآوری نکرده بودند .کتاب «السماء و العالم» و «معهاد» عالمهه مجلسهی از جملهة ایهن
نوآوریها محسوب میشود.
نکتة مهمی که در مجموع میتوان گفت اینکه عالمه ،خالء معرفتی را که صهرفاً از
طریق منابع وحیانی عرضه شده باشد احساس میکرد و از طرفی مشاهده مهینمهود کهه
فالسفه و عرفای همعصر او ،با مبانیای که به هیچ وجه بها علهوم وحیهانی قابهل جمهع
نیستند ،این خالء معرفتی را پر کرده و حقایق شهرعی را بهه نفهع مبهانی خهود مصهادره
نمودهاند .عالمه ،در عکسالعملی به این امر ،به گردآوری معارف وحیهانی پرداخهت تها
خالء معرفتی را از طریق ارائه علوم خالص وحیانی پر نماید .در همین راستا ،در کتهاب
معاد «بحار االنوار»  ،عالمه با عناوین متنوع به موضوعات مرتبط با معاد و حیات پهس از
مرگ پرداخته و از طریق ارائه آیات و احادی

مرتبط با هر عنوان ،به توصهیف و تبیهین

آنها اقدام کرده است.
يادداشتها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0عالمة مجلسی ،عمومیّت مرگ را برای تمامی صاحبان رو  ،با استناد به آیاتی کهه نهاظر بهه
همین معنا هستند ،پذیرفته است؛ آیاتی چون« :کلّ نفس ذائقة الم وت» (آلعمهران )088 :یها
«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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