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چکیده
ادیان الهی پیروان خود ۀحیات بشري بوده است و همۀلیهاي اومعاد و اعتقاد به عالم قیامت از اندیشه

چگونگی انتقال انسانها فیت وا در کیام. شودمیدهند که به حساب همگان رسیدگی میرا به روزي وعده 
مان و فقها، فالسفه، متکلّ. کران آنها وجود داردبه آن عالم اختالف نظرهاي شدیدي بین پیروان ادیان و متفّ

محدۀامعلّ. کشندمیه به نوع نگرش و مبانی فکري خود، معاد را پیش روي ما به تصویر ثان شیعی با توج
داند و با استفاده معاد خود را مبتنی بر آیات قرآنی می،ثمحدبه عنوان یک مسلمان شیعی و ) ره(مجلسی 
از علماء برخی نظربرخالف و این پردازد مینیزبه اثبات معاد جسمانی،معادنفس عالوه بر ،از آیات

يبرآنیم تا با بررسی معاد قرآنی در آثار و آرا،در این تحقیق. دانندمی»مثالی«که معاد قرآنی را است 
مبتنی او این معاد جسمانی قرآنی را . به اصل معاد جسمانی که مورد تأیید اوست بپردازیم،مجلسیۀعالم

امه علی رغم اینکه انسان را داراي دو بعد علّ. شماردمیداند و منکر این معاد را کافر میبرهان عقلی بر
ر از رسد ایشان متأثّمینظر به . آوردد به شمار میداند روح را امري غیر مجرّروحانی و جسمانی می

عالمۀ. بوده است،)ره(دباقر مجلسی محم،هاي استاد خود میرزارفیعا نائینی و نیز پدرشدیدگاه
.شمردمیات دین اسالم بر ، ایمان به معاد جسمانی و ایمان به بهشت و دوزخ را از ضروری)ره(مجلسی

.معاد جسمانی، تناسخقرآن، نفس، اصول دین، مجلسی، عالمۀ: واژگان کلیدي

vahidishahab@yahoo.com/ استاديار دانشگاه اديان و مذاهب اسالمي. ١
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بیان مسأله
عود در لغت به معناي . استبر وزن مفعل ،مشتق از مصدر عود» ع و د«کلمۀ معاد از ریشۀ 

و نیز به معناي )664، ص2جراغب اصفهانی، (استرجوع و بازگشتن بعد از انصراف
، 1377پوري،صفی(بازگشت به همان راه که آمده بود و رفتنش هنوز منقطع نشده که بازگردد 

اگر از اسم زمان و مکان گرفته شود به معناي زمان یا » معاد«معنی لغوي .)891، ص4و 3ج
، 2جتا،بیالزبیدي، (خواهد بود به معناي مرجع و مصیر می مکان بازگشت است و از مصدر می

.)436ص
رفته است مانند به کار ،این کلمه در معناي لغوي خود،در بعضی از آیات قرآن و روایات

در اینجا معاد به معناي ) 28/85:قصصال(﴾معادي﴿ۀآی
، 9، ج تابیزبیدي، /460، ص9، ج1988ابن منظور، (ه است یعنی شهر مکّ،مکان بازگشت

).891، ص4و 3، ج1377پوري،صفی/319، ص1، جتابیفیروزآبادي، /438ص
شود و مراد از آن، رجوع و اما معاد در بعضی موارد در معناي اصطالحی به کار برده می

، 2، جتابیزبیدي، / 460، ص9، ج1988ابن منظور، (استپس از مرگ ،به زندگانیبازگشت
عدل ، یا عالم پس از مرگ و برانگیخته شدن اجسام بشري و حاضر شدن در محکمۀ )438ص

بنابراین) 110، ص3، ج1989طریحی، (الهی و پرداختن به پاسخگویی براي پاداش و عقاب
در عالمی دیگر و در حضور ورود آغاز ۀپایان زندگی انسان نیست؛ بلکه نقطۀمرگ نقطاعتقاد،

ی حیوانات را هم داخل در معاد و برخی حتّدانند میبرخی معاد را مختص انسان .حق است
روزي که حیوانات : یعنی؛)81/5:التکویر(﴾ وإذا الوحوش حشرت﴿: فرمایدمیقرآن .کنندمی

.شوندوحشی محشور می
اعتقاد به مبدأ ۀحیات پس از مرگ و روز قیامت که دنبالهمۀ ادیان آسمانی به معاد و

،دین خودمیهودیان اعتقاد به رستاخیز مردگان را از اصول مسلّ. آفرینش بوده اعتقاد دارند
کنند و بسیاري از یهودیان نیز به جسمانی بودن معاد اعتقاد دارند و بر این اصل تأکید ی میتلقّ
بیان شده است ،بصراحت،کتاب آسمانی مردم یهود،)تورات(این اصل در عهد عتیق . کنندمی

؛39و6:2، ل سموئیلکتاب او؛39:32سفر تثنیه، ؛28:18سفر اعداد، /362، ص1350اُ، کهن، (
.)13:37حزقیال، 

بهشت و دوزخ به در قیامت ورسیحساب،در مسیحیت نیز معاد و حیات پس از مرگ
ات مسیحی است و سه گروه و الهی) س مسیحیانکتاب مقد(م عهد جدید عنوان یک اصل مسلّ
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در این اصل که انسان با جسم خود برانگیخته ) کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان(مسیحی 
؛ انجیل لوقا، 28و 27:5انجیل یوحنا، /365، صتابیتیسن، (شود کمتر اختالف دارند می

.)32:12و 12:8و 27:16؛ انجیل متی، 31-21:16و 14:14
ات اعتقاد به معاد و بهشت و یکلّنیز انز کتابهاي دینی زرتشتیدر اوستا و برخی دیگر ا

همۀ کتب ادیان الهی ، دربنابراین. )464و 436ص، ص1387بایرناس، (م، مطرح شده استجهنّ
ها و ادیان غیر که به دست ما رسیده به اصل معاد و روز حساب اشاره شده است و در آیین

، همان(، کنفوسیوس )255و 155صص، همان(ندو ، ه)188، صهمان(آسمانی مانند بودا 
نیز اعتقاد به ) 167، صهمان(و جین ) 334و328ص، صهمان(، تائو )389و 387صص

توان به این نتیجه رسید که ریشۀ اعتقاد به معاد در فطرت میزندگی پس از مرگ وجود دارد و 
یر الهی، عموماً به جاي اعتقاد غدر مکاتببا این تفاوت که ؛و عقل انسانها قرار داده شده است

- 328و 167و صص255-155و 188ص، صهمان(به قیامت،  اعتقاد به تناسخ وجود دارد
)389-388و 334

که نقش بسیار استم دینی مسلمانان معاد به عنوان یکی از اصول اساسی و مسلّ،در اسالم
یا عالم پس از مرگ و رستاخیز کسی که به اصل معاد . ی در تربیت و کنترل انسان داردمهم

هامعتقد باشد، زندگی او دگرگون خواهد شد؛ به این معنا که از زشتیها، بدیها و ظلم کردن
ایمان به قیامت و خوف .شتابدمیگرداند و به سوي حق و حقیقت و راستی و درستی میروي 

و امید به بهشت از حساب و کتاب در آن جهان در پیشگاه عدل الهی و نیز خوف از دوزخ 
عدم .ري در بازداشتن انسان از بدیها و زشتیها و سوق دادن آنان به خوبیهاستعامل بسیار مؤثّ

انحراف انسان از مسیر موجباعتقاد به روز حساب باعث ازدیاد کارهاي زشت انسانی و نیز 
.  گرددمیواقعی 

آیات زیادي از قرآن اد موضوع معتا آنجاست کهت اصل معاد در اسالم گستردگی و اهمی
اي از دعوت انبیاء و اولیاي الهی و عالوه بر این آیات، بخش عمدهرا به خود اختصاص داده 

.ر سازنده بسیاري نهفته استاث، آپیرامون معاد بوده است؛ زیرا که در این اعتقاد دینی
فیت ت آن و کیا در بیان چگونگی وقفاق نظر دارند، اماصل معاد ادیان اتّةدربارهرچند 

ي هاتفاوت،متون دینینیز ران و حشر و نشر و رستاخیز، بین متفکّۀلأحیات اخروي و مس
دانند، یعنی پس از مرگ روح به حیات ابدي میبرخی معاد را فقط روحانی :زیادي وجود دارد

به بدن روحباید به بازگشت ،اند و براي همینانیمبرخی معقتد به معادي جس؛دهدمیادامه 
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در اینجا نیز برخی بدنِ حیات اخروي را همین بدن عنصري و برخی آن را بدنی . قایل شوند
یعنی اینکه روح مرده به بدن ؛گروهی نیز تفسیرشان از معاد همان تناسخ است. دانندمیمثالی 

. شودمیانسان دیگري و یا نزد بعضی به بدن حیوان یا گیاه دیگر وارد 
ي مختلف هاو تمام مسلمانان در مذاهب و فرقهستهامسلمانۀقبول هممعاد موردمسألۀ 

است که مورد توافق تمام ) ص(ت پیامبر اسالم این مانند بحث خاتمی. به این اصل معتقدند
اي که منکر این اصل باشد از نظر فقها کافر است؛ چون منکر ي اسالمی بوده و هر فرقههافرقه

از حد و مرز مسلمانی خارج و ،اصل معاد را هم منکر شودضروري دین شده و اگر کسی 
.استشدهکافر 

. معاد بپردازیمألۀمجلسی پیرامون مسعالمۀدر نظر داریم به بررسی آراي نیز مقاله ادامۀدر 
ل ت وجود آن مبانی اندیشه او درباره معاد است، باید اوکس به روح و کیفیاز آنجا که نگاه هر

وشمرد مید روح را امري غیر مجرّ،برخالف فالسفهعلّامه . جستاواز نگاه روح را فس ون
استدالل ایشان نقلی و . زندمیاستدالل بهدست،و براي همیناستبه معاد جسمانی معتقد

مجلسی پیرامون روح و معاد و استدالل ایشان تاکنون بحث عالمۀدیدگاه ةدربار. قرآنی است
هاي دو استادش اه ایشان متأثر از آموزهرسد دیدگمیبه نظر . مستقلی ارائه نشده است

قبل از پرداختن به موضوع معاد از .باشدو میرزا رفیعا نائینی )پدر علّامه(دباقر مجلسیمحم
معاد در اندیشه به بررسی دیدگاه قرآن و سپس مجلسی به موضوع معاد از عالمۀدیدگاه 

.مشخص گرددعلّامهپردازیم تا جایگاه واقعی دیدگاه اندیشمندان و عالمان دین می

معاد از دیدگاه قرآن.1
رستاخیز ةمعاد و نحوۀلأبه بیان مس،ی هم هستندکلّ،دي که عمدتاًقرآن کریم در آیات متعد
:کنیممیپردازد که در اینجا به برخی از آن آیات اشاره میابدان و حشر و زندگی ابدي 

﴾إِنَّ ربهم بِهِم يومئذ لَّخبِريوحصلَ ما في الصدورِأَفَلَا يعلَم إِذَا بعثر ما في الْقُبورِ﴿- 
د و داند که چون آنچه در گورهاست بیرون ریخته گردمگر نمى«:)11-9/ 100:العادیات(

ایشان نیک آگاه ] حال[هاست فاش شود در چنان روزى پروردگارشان به آنچه در سینه
.»تاس
 -﴿خفيونورِفمفَإِذَاالصهنماثديإِلَالْأَجهِمبنِسلُونَرصوردرو«:)51/ 36: یس(﴾ي

.»آیندمىخویشپروردگارسوىبهشتابانخودگورهاىازبناگاهپسشدخواهددمیده
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 -﴿ترثعب ورإِذَا الْقُبوترأَخو تما قَدم فْسن تملو آنگاه که «:)5-4/ 82: اإلنفطار(﴾ع
.»هر نفسى آنچه را پیش فرستاده و بازپس گذاشته بداندگورها زیر و زبر شوند

 -﴿برضاوثَلًالَنمِسينولْقَهقَالَخنيِيمحيظَامالْعيهويمممابراىو«:)78/ 36: یس(﴾ر
چنینکهرااستخوانهااینکسىچهگفتکردفراموشراخودآفرینشوآوردمثلى

.»بخشدمىزندگىاستپوسیده
أَو خلْقًا كُونواْ حجارةً أَو حديداقُل ذَا كُنا عظَاما ورفَاتا أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جديدااوقَالُواْ أ﴿- 

:)51-49/ 17: اإلسراء(﴾
بگو شویمآفرینشى جدید برانگیخته مىبه] باز[و گفتند آیا وقتى استخوان و خاك شدیم «

باز هم برانگیخته [نماید اى از آنچه در خاطر شما بزرگ مىباشید یا آهن یا آفریدهسنگ
گو همان کس که نخستین گرداند بمىپس خواهند گفت چه کسى ما را باز] خواهید شد

.»بار شما را پدید آورد
توان دربارة اصل معاد و نحوة مرگ و رستاخیز و حشر ابدان و ارواح و کیفیتهمچنین می

/ 7: األعراف: (کردمراجعه ،ذیلموارد به آیاتی نظیر ،جزاء و پاداش و نیز کیفیت حیات اخروي
؛ 11/ 43: ؛ الزخرف44و 11/ 50: ؛ ق39و 21/ 41: ؛ فصلت9/ 35: ؛ فاطر19/ 30: ؛ الروم57

/ 36: ؛ یس11-9/ 100: ؛ العادیات71و 51-49/ 17: ؛ اإلسراء43/ 75: مها؛ القی76/ 36: یس
...)و35-34/ 80: ؛ عبس85/ 19: ؛ مریم60/ 39: ؛ الزّمر5-4/ 82: ؛ اإلنفطار56/ 4: ؛ النساء51

آیات مربوط به موضوع ،و در حقیقتاندبرگزیده شده،آیاتی که گذشت به عنوان نمونه
که در مورد اصل معاد و تنها آن دسته از آیاتی. معاد بیش از آن است که در این تحقیق بگنجد

م ل پرهیزگاران و گناهکاران و نیز اوصاف بهشت و جهنّااحوةخ به منکران آن و نیز دربارپاس
ست که قرآن در پی اآید اینمیآنچه از ظاهر آیات قرآن بر. شودمیآیه هااست بالغ بر صد

در مواردي به مثالهاي ،براي همین. ضرورت آن استو احتجاج با منکرین معاد و بیان امکان 
/ 35: ؛ فاطر19/ 30: الروم: مثال(کندمیطبیعی و روند زندگی و مرگ گیاهان در طبیعت اشاره 

جسمانی اشاره آیات زیادي از قرآن نیز به چگونگی حشر بدنها و نیز به عذاب و تنعم....)و9
.معاد امري جسمانی استاز آیات قرآن به این نتیجه رسید که ،توان در مجموعمیدارند که 
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معاد جسمانی از دیدگاه اندیشمندان و متکلّمان اسالمی.2
معاد : گویددربارة معاد جسمانی، می،)ق635. م(»خواجه نصیرالدین طوسی«) الف

است و در ثبوت آن، هیچ شک و ) ص(جسمانی از ضروریات دین حضرت محمد بن عبداهللا 
بنابراین، . اندنیز از وقوع آن، خبر داده) ع(اي نیست و بعالوه امري است ممکن و انبیاء شبهه

و مقصود از معاد جسمانی . تقبول مسأله معاد و تصدیق آن، بر همۀ مکلّفین الزم و واجب اس
این است که اجزاي متفرّقۀ بدن در روز قیامت زنده شده و با آن صورتی که در دنیا بوده، در 

دانیم که معاد مانند ایجاد ابتدایی و خلقت نخستین میةو بالضّرور... محشر حاضر خواهند شد
). 395، ص1359ی، طوس/ 564، ص1398طوسی، (است؛ زیرا خلقت مجدد، ایجاد دوم است 

تمام مسلمانان بر «: در مورد معاد جسمانی، معتقد است)ق726. م(»حلّیعالمۀ«)ب
ثبوت معاد بدنی اتّفاق دارند، و اما در کیفیت آن که آیا بدن زنده شده از اجزاي اصلی، تشکیل 

/ 565، ص1398طوسی، (» خواهد شد و یا از چیز دیگري مانند بدن در عالم ذر، اختالف دارند
).492، ص1415و 66-65، صص1360حلّی، عالمۀ
همۀ مسلمانان در اعتقاد بر معاد جسمانی، اتّفاق «: گویدمی) ق966.م(» شهید ثانی«)ج

اند و مقصود دارند؛ و اما فالسفۀ جسمانی بودن معاد را نفی کرده و قائل به معاد روحانی شده
از فناي آن است که با آن صورتی که در دنیا داشته، از معاد جسمانی خلقت مجدد بدن پس 

). 66و 65، صص1360حلّی، عالمۀ(» شودزنده می
آنچه از بیانات اهل شرع «: گویددر باب معاد جسمانی می) ق908. م(» محقّق دوانی«)د

یدة عق«: فرمایندایشان می. آید، همانا جسمانی بودن معاد استدربارة مسألۀ معاد به دست می
مجلسی، (» شودامامیه و اکثر مسلمانان بر این است که انسان در روز جزا با بدن دنیوي زنده می

).48، ص7، ج1404
در مورد معاد جسمانی بر این اعتقاد است که آدمی ) ق1242. م(» شیخ احمد احسایی«)ه

یات قرآنی بر آن شود و حق و واقع این است که معادي که آمانند بدنهاي دنیایی، مبعوث می
).61، ص1414احسایی، (داللت دارد معاد بدنی است 

هجري، به معاد جسمانی قائل 11از حکماي قرن )ق1083. م(»میرزا رفیعا نایینی«)و
ـ سابقین ـ صلوات اهللا علیهم اجمعینو انبیاي) ص(بدان که چون نبوت نَبینا : گویداست و می

انی ضروري این دین و ادیان سابقه است و آیات کالم جدید دالّه ثابت شده و وقوع معاد جسم
مثْل . بر تحقّق معاد جسمانی به نحوي ممکن که اعادة به جمع بعد از تفریق است، بسیار است
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رفیعا نایینی، (﴾بنانهأَن نسويقَادرِين عليبلع عظَامهجمأَحيْسب الْانسانُ أَلَّن ن﴿: قَوله تٰعالٰي
).138، ص1390
که این تحقیق در بیان » مجلسیعالمۀ«پایان سخن عالمان دین، به بیان دیدگاه در)ز

ایشان دربارة اینکه معاد، جسمانی . کنیمدیدگاه ایشان با استناد به آیات قرآن است بسنده می
: گویداست می

فاق دارند اتّ،خداپرستان بر ثبوت و وجود آنۀمعاد جسمانی از جمله مسائلی است که هم
مسلمانان ةشود و منکرین معاد جسمانی از زمرو یکی از ضروریات دین اسالم محسوب می

که طوريه ب؛داللت دارند،صراحتاً،ت بر جسمانی بودن معادکتاب و سنّ. شوندمحسوب نمی
.)47، ص7ج، 1404مجلسی، (» امکان ندارد،وجههیچرد و یا انکار و یا تأویل آن به

مجلسی پیرامون روحعالمۀدیدگاه .3
ه به موضعی است که بستت حیات اخروي وااز آنجا که دیدگاه هرکس پیرامون معاد و کیفی

مجلسی پیرامون عالمۀکند، الزم است پیش از پرداختن به دیدگاه مینفس یا روح اتخاذ ةدربار
از دیدگاه مرحوم مجلسی . یمیص نمانفس یا روح را مشخّۀلأمسةدربارمعاد؛ موضع ایشان 

ي بودن د روح وجود دارد و نه بر مادنه دلیل عقلی بر تجرّ،)104، ص61ج،1404مجلسی،(
آیات و روایات ،عالوهب.شودمیجسم بودن روح و نفس استفاده ،آن و از ظاهر آیات و اخبار

،دگیري را که قائل به تجرّاین موضع،ایشان در عین حال. نیستندد روح تجرّمبینبصراحت
هامی وارد آمیز است و چگونه چنین اتّاین نوع برخورد تحکّم«: فرمایدمیکرده و ردکافر است

مجلسی،(» به این امر اعتقاد دارنداتیدشانه و اسآنکه جمعی از دانشمندان امامی،است و حال
.)104، ص61ج،1404
کند بر میامه، اخبار بسیاري که در باب تنزیه حقتعالی وارد شده ظاهراً داللت اعتقاد علّبه 

ت د از صفات مختصۀ خداست و اکثر احادیث قبض روح و همراه بودن روح با میاین که تجرّ
السالم حاکی از تجسم روح است، مگر آن که واديو به نزد خانوادة خود آمدنش و انتقال به 

).377، صتامجلسی، بی(ثالی تأویل نمایند به جسد مآنها را
به گزارش علّامۀ مجلسی، شیخ مفید نیز قائل به تجرّد روح بوده است و از قول برخی که 
هویتشان هم مشخّص نیست، نقل کرده که ایشان در آخر عمر، از این عقیده برگشته و توبه 

تجرّد روح از سوي مرحوم مجلسی نکته اینکه پذیرش عدم ). 377صهمان، (کرده است 



1391هفتم، پاییز و زمستان ، شماره دومقیم، سال کتابنامهدو فصل90

کند که دالئل نفی تجرّد تمام نیست؛ متّکی به دلیل عقلی و برهان نیست؛ زیرا خود اعتراف می
و در عین حال ) 377صهمان،(داند لکن مبناي اعتقاد خود را ظاهر اخبار و روایات می

و ما أُوتيتم من الْعلْمِ ﴿ند اش حقیقت آن را نداروح دشوار است و جز آفرینندهتحقیق : فرمایدمی
خواست حقیقت آن را بدانیم به ما اعالم کرده بود و اگر خدا می) 85/ 17: اإلسراء(﴾ًإِالَّ قَليال

از تو دربارة «): 85/ 17: اإلسراء(﴾و يسئَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي﴿: ولی فرمود
اینگونه بیان کرده است تا ما هم در برابر . »روح از امر پروردگار من استپرسند، بگو روح می

.)65، ص61ج،1404مجلسی،(آنچه خدا دربارة آن سکوت کرده است خموشی گزینیم
باید دانست که برخی، یکی از دالئل تجرّد روح را بقاي آن بعد از مفارقت از بدن و معاد 

امه علّ.)388، صتامجلسی، بی(شمارد را مردود میاند که مرحوم مجلسی آن روحانی دانسته
من «حدیث:  همچنین، در تأیید موضع خود که دانستن حقیقت روح مشکل است، آورده است

هفسن فرعهبر فرتوان شناختمیظاهراً اشعار به این دارد که همانطور که خدا را ن» فَقَد ع،
ساکت شوید از آنچه خدا : فرموده است) ص(توان شناخت و حضرت رسول مینفس را هم ن

کنید دانستن میم تکلّآیا : فرموده است) ع(از آن ساکت شده است و حضرت امیرالمؤمنین 
به چیزي قائل شوید ،بسا باشد که برخالف حق؛ی از آن تکلیف شما نیستچیزي را که آگاه
.)378، صهمان(معذور نباشید،و در پیشگاه الهی

مجلسی دربارة نحوة وجود نفسعالمۀدیدگاه .4
و خلق ارواح پیش از ابدان و دي مبنی بر بودنبعد از نقل روایات متعد» ره«عالمۀ مجلسی 

اند، هر کدام از آنها نزد خدا با هم آشنا شدند در زمین با هم الفت لشکرهاي آمادهارواح «که این
این :فرمایدمی،»گیرند و هر کدام نزد خدا با هم بیگانه بودند در زمین از هم جدا شوندمی

تواتر است داللت بر تقد م آفرینش ارواح پیش از ابدان دارد و روایات معتبر که نزدیک به حد
اند مخدوش است که نباید آن بیان کردههای که بر حدوث ارواح به هنگام آفرینش بدنلیدال

استبعادي در سبق ارواح نیست و : نمایدمیایشان اضافه . کرد، رداین ادلّهه سببروایات را ب
).354صهمان،(برهان کامل و واضحی در نفی آن اقامه نشده است

ارواح پیش از ابدان موجود باشند باید انسان احوال پیشین اگر «امه ضمن رد این اشکال علّ
دگرگونی ه سببر احوال سابق ممکن است بعدم تذکّ«: فرمایدمی، »را به یاد داشته باشد

ت باشد و بعید قواي بدنی یا فاصله شدن حاالت جنینی و طفولیفقدانحاالت مختلف یا 
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از یاد انسان برده باشد، همانگونه که ،صالحبسیاري از مه سبب نیست که خداوند آن حالت را ب
پس چه استبعادي دارد نسیان ماقبلش؟ و وارد شده . آوریممیت را به یاد نما دوران طفولی

ارواح بدون کالبد یا با کالبدهاي کندمیامه تأکید باز علّ. صنع خداست،»ذکر و نسیان«است که 
مجلسی،(دلیلی بر امتناعش وجود ندارد ،داردکه وابسته شدن به تن عنصري را در پییمثال

.)255، ص6و ج144-131صص،61ج،1404
چرا :اي که پرسیده بوددر جواب سؤال کننده) ع(ایشان بعد از نقل روایتی از امام صادق 

که رشد بدن با به سبب ایناند حضرت پاسخ گفته،گرددمیروح در هنگام خروج از بدن متألّم 
؛ شودمیوارد بدن تاًقيحقل کننده گمان کرده است روح سؤا: داردمیار روح است، اظه

گردد میاما موقع خروج ناراحت ،پرسیده است چرا موقع ورود به بدن متأثّر نگشتهرو،ایناز
یده یزا،بلکه در آن؛شودمیروح حیوانی از خارج وارد بدن ن. که مطلب برعکس است، آنحال
اگر بتوانیم بیان علّامه را از روح .)158، ص6جهمان،(کندمیشود و بدن بر آن روح رشد می

عاي ما در برداشت از آیۀ شریفۀحیوانی به روح انسانی سرایت دهیم مطلب مورد اد :﴿ ثُم
لقاً آخرخ یکی از مراتب،شود که بر اثر حرکت جوهريمیتأیید)14/ 23: مؤمنونال(﴾اَنشاناه

.استکمال بدن، روح انسانی، خواهد بود و مدرك الم و لذت همان نفس است

مجلسی پیرامون عالم برزخۀدیدگاه علّام.5
،امۀ مجلسی موجود مثالی را اثبات و راه را براي تصحیح بسیاري از مسائل اعتقاديعلّ

آیا : فرمود،میک منجبه ) ع(اد امام سجطی آن،کند کهمیایشان خبري را ذکر . کندمیهموار 
او در چهار هزار عالم گذر کرده ،مردي را به تو نشان دهم که از روزي که تو بر ما وارد شدي

آیا گذشتن از چهار هزار عالم با این بدن مادي قابل ؟)388، ص57ج،1404مجلسی،(است 
ن روایتی را نقل باز ایشا. غیر از این بدن، بدن دیگر وجود داردپس . ر است؟ البته خیرتصو
میمرد،در آن دو. یکی در مشرق و دیگري در مغرب:فرماید که خداوند دو شهر داردمی

واضح است که قوم و .)332، صهمان(تسبیح خداست وهستند که خوراکشان حمد و ثناء
جماعتی که خوراکشان تسبیح است در عالم ماده و مادمرحوم ،از این جهت. ات قرار ندارندی

ق روح به آنها بعد از مرگ پذیرد و آن را الزمۀ تعلّمیجلسی عالم مثال و موجودات مثالی را م
داند میایشان موجود بودن عالم مثال را در حال حاضر بعید ن) 354، صهمان(کندمیقلمداد 

. ندکمیاستدالل ق ارواح به اجسام و اجساد مثالی در حال خوابو به تعلّ) 354، صهمان(
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ي اصلی کم هاقشان به بدندر هنگام خواب که تعلّهااعتقاد دارد ارواح با پیوستن به بدنوي 
.)355-354ص، صهمان(توانند در عوالم ملک و ملکوت سیر کنند میشده است، 

مجلسی دربارة وضعیت روح بعد از مرگعالمۀدیدگاه . 6
تی روح پس از وقوع مرگ و استقالل یافتن چه وضعی،از نگاه مجلسیدیداکنون باید 

:فرمایندمیباره اینکند؟ ایشان درمییابد و چگونه استمرار پیدا می
آید این است که روح و میي قاطع برهاو برهان1بدان آنچه از آیات زیاد و اخبار مستفیض«

،نچه مؤمن محض باشدمعذّب است و چنا،اگر کافر محض باشد.نفس بعد از مرگ باقی است
حیات به او ،شود و در قبرمیخود واگذاشته ه ب،متنعم است و اگر از مستضعفین باشد

از عقائد و اعمال . گرددمیبدنش داراي حیات يگردد یا به طور کامل و یا بعضی از اجزامیبر
بیند میشوند و بدن بعضی فشارمیپاداش یا عقاب داده ؛شود و بر حسب آنمیبرخی سؤال 

شود میگاهی سؤال و فشار از بعضی مؤمنان برداشته . ي اصلی استهاو سؤال و فشار در بدن
سپس روح . مثالً کسی که تلقین او را خوانده باشند یا در شب یا روز جمعه فوت کرده باشد

،گیرد، اجسادي که در صورتمیق به جسدهاي مثالی لطیف شبیه به جسم جنّ و فرشته تعلّ
با این توجیه، همۀ آنچه در ثواب قبر و عذاب آن و اتّساع و ضیق آن . اندي اصلیهاه بدنمشاب

با )ع(هاش و دیدن ائموارد شده و حرکت روح و پرواز آن در هوا و دیدارش با خانواده
.)271-270صص، 6جهمان،(گردد میموجه ... اشکال خودشان و 

م روح بدون بدن شاید بتوان قول تجس. مراد از قبر عالم برزخ است،مجلسیةبه عقید
،، اما چون در اخبار معتبر مؤید به اخبار مستفیض]دنظریۀ روح نامتجس[مثالی را پذیرفت 

نیست و عالم برزخ به خواب و حاالت هااي جز قبول آنمسألۀ اجساد مثالی آمده است، چاره
اد است که براي نفوس قويِ عالی، وجود قچنین بر این اعتهمعلّامه . آن تشبیه شده است

،تا دیگر جهت حضور آن بزرگواران نزد هر میت)ع(ه مانند ائم،اجساد مثالی زیاد امکان دارد
.)217ص،همان(» نیاز به تأویالت و توجیهات نداشته باشیم

معاددر موضوعاز آیات قرآنیتفسیر علّامۀ مجلسی.7

ادتر از سه نفر باشد ولي به سر حد يش از دو تن و به قولي زيان آن در هر طبقه بييمستف. ١
.ز نامندين» مشهور«ده باشد که آن را يتواتر نرس
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قرآن کند؛ آنجا کهطرح میمجلسی مبحث معاد را در تفسیر خود از آیات قرآن نیز 
والَ تحسبن الَّذين قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواتا بلْ أَحياء عند ربهِم يرزقُونَ فَرِحني بِما﴿:فرمایدمی

نَ بِالَّذين لَم يلْحقُواْ بِهِم من خلْفهِم أَالَّ خوف علَيهِم والَ هم آتاهم اللّه من فَضله ويستبشرو
اند که نزد بلکه زنده،اند مرده مپندارهرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده«:﴾يحزنونَ

مانند و شادبه آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است.شوندپروردگارشان روزى داده مى
کنند که نه بیمى بر ایشان شادى مى،اندند و هنوز به آنان نپیوستهابراى کسانى که از پى ایشان

).170-169/ 3: آل عمران(» شونداست و نه اندوهگین مى
: فرمایدمیمجلسی پیرامون زنده بودن بعد از مرگ و رزق و فرح مقتولین در راه خدا ۀامعلّ

بلکه وقت ؛اش ضعف نفس نیستشود و ضعف بدن الزمهمیبدن ضعیف ،هنگام خواب«
پس،. آگاهی یابدهاو بر پنهانیندتواند احوال را مشاهده کمیشود و مینفس قوي ،خواب

دیگر، کثرت افکار عامل خشک شدن مغز از سوي . دنبال ندارده مرگ بدن، مرگ نفس را ب
اند با معارف سبب استکمال نفسفکارگردد، و نیز این ااست و خشکی مغز منجر به مرگ می

پس هر آنچه عامل کمال نفس است همان چیز سبب . الهی و این غایت کمال نفس است
الذکر است که با مرگ بدن، مرگ نفس د مطلب فوقیؤنقصان بدن است و این هم م

.رسدمیفران
الهی شادمان نفس با معارف. دانیم احوال نفس بر ضد احوال بدن استمی،از جانب دیگر

: الرعد(﴾اَال بِذکرِ اِهللا تطمئن القلوب﴿: د، همانطور که خداي تعالی فرموده استگردمیهج بتو م
شکّی نیست .»نييقسْيعمني و طْيربي دنت عياَب«: فرموده است)ص(د محم، و حضرت)28/ 13

نیز حال . شدن با انوار عالم غیب استت و نورانیمعرفت و محب،که مراد از نوشیدنی در اینجا
طعام ،هرگاه رسیدن به منصبی یا وصول به معشوق براي او رخ دهد،انسان چنین است که مثالً

تمام . کند و خالصه آنچه براي نفس سعادت است براي جسم نیستمیو شراب را فراموش 
قی به بدن ندارد و تعلّ،این جهتازاستقالل در ذات دارد و ،رساند که نفسمیاین توضیحات 

-207ص، ص6ج،1404مجلسی،(چون چنین است ضروري است که با موت بدن، او نمیرد 
208(.

:گویدمیکر فوق الذّدر آیۀ» حینفَرِ«و » زقونیرْ«کلمۀ دو مورد مجلسی در 
خالص، مین اعتقاد دارند که پاداش و ثواب سود متکلّ: باید گفت» یرزقون«پیرامون 

است و عبارت » سود«اشاره به » یرزقون«همیشگی و همراه با بزرگداشت است و عبارت 
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ر اثر ب: گویندحکماء می. آن بزرگداشت استه سببدست آمده به اشاره به شادمانی ب» فَرِحینَ«
که چون آناول : گردندهج میبتتابش انوار الهی به جواهر ارواح قدسی، آن جواهر از دو سو م

م اینکه به چشمۀ نور و دواند؛اند، شادمانبا معارف الهیلیء متالودشان نورانی، درخشنده و خ
سخن خداي تعالی . اما شادمانی آنها از سوي دوم بیشتر است. نگرندمنبع رحمت و جاللت می

است اشاره » فَرِحینَ«: اشاره است به سوي اول، و نیز فرموده است» یرزقون«: که فرموده است
یعنی شادي ﴾هلن فَضماُهللاماها آٰتٰمبِنيحرِفَ﴿:و به همین جهت فرموده است. به سوي دوم

خودش ه زیرا کسی که مشغول به رزق است ب؛بلکه به ایتاء رزق است؛ایشان به رزق نیست
).مجلسی، همان(»ه استمتوج،نگرد، به رازق آنمیمشغول است و کسی که به ایتاء رزق 

قبر و عذاب قبر.8
را » برزخ«) ع(کند که امام مینقل ) ع(اد ، طی روایتی از حضرت سج)ره(مجلسی عالمۀ

و فرموده است ، قبر دانسته)100/ 23: المومنون(﴾َيبعثُونيومِ ومن ورائهِم برزخ إِىل﴿در آیۀ 
است و قبر باغی از باغهاي بهشت یا ) 124/ 20: طه(﴾كاًمعيشةً ضن﴿براي ایشان در آن 

).215-214، صص6، ج1404مجلسی، (هاي دوزخ است گودالی از گودال
و من أَعرض عن ذكْرِ﴿و نیز آیۀ شریفۀ فوق الذکر پیرامون روایت) ره(علّامۀ مجلسی 

نةً ضيشعم ٰيفَإِنَّ لَهالْق موي هرحنَْشكاً ومأَع ةاین خبر داللت : داردمی، اظهار)124/ 20: طه(﴾يم
م ید این مطلب، از بخش دویکه مراد از معیشت ضنک در آیه، عذاب قبر است و تأکند بر اینمی

اند و جایز نیست که رین نیز این معنا را برداشت کردهشود و بسیاري از مفسمیآیه فهمیده 
در دنیا بدانیم زیرا بسیاري از کفار از زندگی خوشایند مراد از معیشت ضنک را بدي حال

.)215ص، همان(مندند و مؤمنین برخالف آنهایند بهره
عاي خود و براي اثبات ادمرحوم مجلسی معتقد است که مراد از برزخ، همان قبر است

ه برزخ عرض کردم ک) ع(به امام صادق : گویدمیعمرو بن یزید :کند کهمیاستناد به روایتی 
،همان(برزخ همان قبر است از روز مرگ انسان تا روز قیامت : فرمودحضرت چیست؟ 

فرماید که عالم برزخ همان قبر میبه صراحت بیان ) ع(امام صادق ،در این روایت.)267ص
دو لفظ براي یک » قبر و برزخ«. شود و تا روز قیامت ادامه داردمیاست که از روز مرگ شروع 

، 1382شجاعی،(موارد نادري که منظور از قبر، به کمک قرائن قبر خاکی است معناست مگر
.)246ص
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معاد جسمانی از منظر علّامۀ مجلسی.9
عالوه بر بیان اصل معاد قائل به معاد جسمانی است و با کاوش در آثار ) ره(مجلسی عالمۀ

زیرا با استناد به آیات ،انددمیتوان یافت که معاد جسمانی را معاد قرآنی می،ایشانيو آرا
.پردازدمیبه اثبات معاد جسمانی ،قرآنی

تعریف معاد جسمانی و حکم منکر آن.1- 9
در قیامت برگردند و بار هامعاد جسمانی آن است که این بدن: گویدمی) ره(مجلسی عالمۀ

بهشت جسمانی وارد اگر از اهل ایمان و سعادت باشند در . گیرندمیتعلق ،ارواح به آنها،دیگر
گردند و اگر کافر و شقاوت پیشه محسوب شوند داخل دوزخ گردند و به آتش جسمانی 

تها از جمله یهود و بلکه اجماع همۀ ملّ؛ب شوند و این از ضروریات دین اسالم استمعذّ
ند؛ خصوصاً قرآن مجید که اکثر آیات اي الهی به این معنا معترفهانصاري است و بیشتر کتاب

بن اند که اُبیه عام و خاصه نقل کردهکچنان؛باره صریح بوده و قابل تأویل نیستن در اینآ
را به شکل گرد درآورد و آورد و آن)ص(اي را نزد حضرت رسول خلف استخوان پوسیده

: کند؟ حضرت فرمودمیهاي پوسیده را زنده گوئی خدا در قیامت این استخوانمیتو : گفت
پس این آیۀ کریمه .)369، ص1385مجلسی، (کند میکند و داخل جهنم مینده را زو ت. بله

أَنشأَها أَولَ قُلْ حيْيِيها الَّذرميميالْعظَام وهيِخلْقَه  قَالَ من يحيِوضرب لَنا مثَلًا ونس﴿نازل شد 
را )قرآنمستفاد از(معاد جسمانی مجلسی منکر) 79-78/ 36: یس(﴾خلْقٍ عليممرة وهو بِكلُ

) ص(انکار معاد جسمانی کفر است و مستلزم انکار قرآن و انکار حضرت رسول : داندمیکافر 
128، ص1368مجلسی، / 369، ص1385مجلسی، (است) ع(اطهار ۀو ائم.(

براي اثبات معاد جسمانی) ره(مجلسی ۀاستدالل علّام.2- 9
مرحوم مجلسی معتقد است معاد جسمانی داراي برهان عقلی است و آیات قرآن این برهان 

دلیل عقلی بر اثبات معاد اعم از جسمانی و دربرگیرندةآیاتی که ،کنند و از جملهمیرا بیان 
:﴾نا الترجعونَيما خلَقناکُم عبثاً واَنکُم الَاَفَحِسبتم اَن﴿: باشد کهمیروحانی است، این آیۀ شریفه 

/ 23: المؤمنون(» ؟کنیدمیایم و به سوي ما بازگشت ناید شما را بیهوده آفریدهآیا گمان کرده«
).369ص،1385مجلسی، ) (115



1391هفتم، پاییز و زمستان ، شماره دومقیم، سال کتابنامهدو فصل96

برهان ،این آیه قطع نظر از این که کالم الهی است و شکّی در آن راه ندارد،به اعتقاد ایشان
شود و کارهاي او میخداي تعالی حکیم است و عبث از او صادر ن. قاطعی است بر اثبات معاد

فین باید پس خلق زمین و آسمان و حیوانات و سایر مکلّ. منوط به حکمت و مصلحت است
بالذات و زیرا او غنی؛براي مصلحت و حکمتی باشد و حکمت نفعی نیست که عاید او گردد

یش هااین نفع باید به آفریده. جهت است و احتیاج به غیر از لوازم امکان استکامل از هر 
ت شود و دنیا قابلیمیاین مقصود حاصل ن،طیبا این شرا،م است که در این دنیابرگردد و مسلّ

باید عالم دیگري باشد که منظور فوق در نتیجه،؛را ندارد که مردم از براي آن خلق شوندآن
.)369ان، صهم(حاصل شود 

هاي معاد جسمانی و پاسخ از آنهابیان شبهه.3- 9
به بیان شبهاتی که ممکن است در مورد معاد جسمانی مطرح شود ) ره(مجلسی ۀامعلّ

اگر در بطن ایرادهاي معاد جسمانی دقت . دهد و معتقد استمیپردازد و به آنها نیز پاسخ می
بشر چون خود و قدرت خود را . است» استبعاد«شود و آن میشود ظاهراً یک نکته برداشت 

.نمایدمیکند اظهار تردید میمشاهده کرده و آنرا با توان الهی مقایسه 
پردازد و سپس به دفع آن میبه بیان چهار شبهه در مورد معاد جسمانی ) ره(مجلسی ۀامعلّ

.پردازدمیشبهات 
وجود ه شود بعد از عدم حکم بمیماند، پس چگونه میبعد از عدم چیزي باقی ن:لاوۀشبه
نمود؟

این شبهه اشاره کرده حق تعالی به جواب: دهند کهمیبه این شبهه چنین پاسخ مجلسی
ل خلق نیز چیزي نبود و معدوم مطلق بود، او را آفرید، نیز او را بر که در اواست به این

خلق از ،هفایشان برخالف فالس،واقعدر .)374همان، ص(گرداند هر چند معدوم باشد می
.تواند اعاده معدوم کندمیشمرند و معتقدند خدا میعدم را محال ن
بعضی از آنها در ،مشرق و مغرب عالم پراکنده شده باشداگر اجزاي بدنها در :شبهۀ دوم

یده گردها و مانند آنهاآجرها و کوزهوجزهااز آنیا بخشی بدن درندگان داخل شده باشد و 
د شده باشد و باالتر، اگر ي متعدهاتبدیل به گیاه یا میوه،ش در طول زمانیا اینکه اجزایباشد 

بدن آکل شود، چگونه پاداش و کیفر به آنها ومأکول جزياجزاو بخورد راآدمی آدم دیگر
و وه﴿: حق تعالی براي ابطال این شبهه فرموده است: امه چنین استگیرد؟ پاسخ علّمیتعلق 
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ليملقٍ عوجهش آن است که در آکل اجزاي) 79/ 36: یس(﴾بِکّلِ خه هست که از منی اصلی
شود و در مأکول نیز هر دو نوع میه وجود دارد که از غذا درست رسد و اجزاء فضلیمیم هبه

حال اگر انسانی، دیگري را بخورد اجزاي اصلی مأکول اجزاي فعلی آکل خواهد . وجود دارد
بدن انسان بوده است و وجز،اجزاي اصلی آکل همان است که پیش از خوردن انسانشد و

اصلی آکل را جمع کرده و يپس اجزا؛شناسدمیم است و همۀ اجزاء را عالهحق تعالی به هم
لذا خداوند رفع استبعاد ایرادکنندگان کرده . نماید و نیز اجزاء اصلی مأکول رامینفخ روح 

و زمین از هاکه خلق آسمانم ایندو؛افروزدمیآتش بر،که خدا از درخت سبزنبه ایل او:است
.)375-374، صص1385مجلسی، (ي شما مهمتر و بزرگتر است هاخلق بدن

صحف. العوجاء بیان شده استابن ابیزندیقان به ناماین شبهه از زبان یکی از:سومۀشبه
) ع(العوجاء از امام صادق بودم در حالی که ابن ابیدر مسجد الحرام حاضر : گویدمیبن غیاث 

: النساء(﴾ذُوقُوا العذابيها لريکُلَّما نضجت جلُودهم بدلنا جلُوداً غَ﴿دربارة این قول خداي تعالی 
واي بر تو، آن همان است در : چیست؟ حضرت فرمود» غیر«کرد که گناهسؤال می)56/ 4

اي خشتی را بشکنند آیا دیده: حضرت فرمود. از دنیا مثال بزن: او گفت. حالی که غیر آن است
یعنی آن عین قبلی . آن همان است در حالی که آن، غیر آن است. بعداً آن را به قالبش برگردانند
: نویسدمی،در توضیح و تبیین این روایت) ره(جلسی مۀامعلّ. نیست ولی همان قبلی است

گردد و اختالف در صفات و عوارض غیر میشاید مراد این باشد که آن شخص بعینه بر
اختالف باشد،صاتاگرچه در عوارض و تشخّ،ه یکی استیا این که ماد؛ص استمشخّ

.)38ص،7ج،1404مجلسی،(
معناي تناسخ این است که . پردازدمیآنسخ به تناسخ و پاۀشبهبهمجلسی :شبهۀ چهارم

جاي ه روح انسان ب،به عبارت دیگر. شودمیروح انسان پس از مرگ وارد بدن موجودي دیگر 
توان می. گشتآن که به عالم برزخ وارد شود با انتقال به بدنی دیگر به همین جهان باز خواهد

و 155، صص1387بایرناس، (مانند هندوئیسمگفت نظریۀ تناسخ از اصول اساسی ادیان هندي 
افراد آدمی تا زمانی که به تکامل ،از نظر ادیان هندي. است)188همان، ص(و بودیسم)255

ترین مرتبۀ کمال فقط کسانی که به عالی. اند براي تکامل به این دنیا باز خواهند گشتنرسیده
.اند دیگر به این جهان باز نخواهند گشترسیده
پاداش و کیفر را منکر هتناسخی: گویدمیدر توضیح و پاسخ به شبهه ) ره(مجلسی مۀعال
پذیرند که زندگی بدون ثواب و عقاب میزیرا ؛دانندمیرا در همین جهان ا آنام؛نیستند
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،از این راهرو،اینو ازاند حقیقت معاد را درك کنندنتوانسته،ولی از سوي دیگر؛نخواهد بود
مجلسی، (اندخود را قانع کرده،نتقال نفس از بدنی به بدن دیگر و بازیافت حیات جدیدیعنی ا
.)379ص،1385

موارد ذیل درتوانو موضع ایشان نسبت به قائالن به آن را میتناسخ ۀامه به شبهپاسخ علّ
:خالصه کرد

تناسخیه کافرند؛ : مجلسی حکم به تکفیر قائالن به نظریۀ تناسخ کرده و فرموده است)الف
گویند روح در این اجسام مادي گردش کرده و میکنند و میانکار حشر و ثواب و عقاب زیرا

آنان معاد را منکرند و . گیردمیق یا به بدن حیوانی تعلّ،گرددمیاز بدنی به بدن دیگري منتقل 
دانند و به میروح به انسان دیگر یا حیوان دیگر را در همین جهان دانسته و روح را قدیم قتعلّ

به سبب این . دانندمیصانع عالم قائل نیستند و به پیامبران ایمان نداشته و تکلیف را ساقط 
.)379همان، ص(نه صرفاً بخاطر تناسخ وکافرند،عقاید باطل

که آنکند می) ع(ستند به روایتی از امام رضامتناسخ را ن به مجلسی حکم کافر بودن قائال
هر کس به تناسخ قائل باشد به خداي بزرگ کافر گشته است و بهشت : فرموده استحضرت 

.)320ص،4ج،1404مجلسی،(و دوزخ را تکذیب نموده است 
گویند »نسخ«تناسخ را به معناي انتقال نفس از بدن انسانی به انسان دیگر که آن را اگر) ب

نامند و به جسم »فسخ«گویند و به جسم نباتی که آن را »مسخ«و به بدن حیوانی که آن را 
زیرا نفسی که در بدنی ؛واضح است که باطل است،بگیریمگویندمی»رسخ«جمادي که آن را 
ممکن است که دوباره برگردد و ت تبدیل شده است، غیریش به فعلیهابوده است و قوه

فعلیهماهنگی میان روح و ،ه و استعداد گردد که در این صورتتش از بین برود و داراي قو
.بدن از میان خواهد رفت

ید قرآن یي گوناگون محشور شود مورد تأهااما تناسخ در عالم دیگر که انسان به صورت
ت این امر آن است که صفتی که در انسان غالب است و در دنیا به خاطردلیل صح. است

بیند و میو انسان خود را به آن صورت شودمیحجاب طبیعت مستور است در آن عالم ظاهر 
مسلّم است آگاهی از سیماي خود که به شکل . دهدمیرا تشخیص شچهرة واقعی خود

زیرا اگر ؛حیوانی درآمده زمانی ممکن و معقول است که ادراك او به سر حد انسان باشد
. کنندمیاز خلقت خود اظهار شرمندگی ن،رآمده واقعاً حیوان باشندانسانهاي به شکل حیوان د
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﴾نيً خاسئةکُونوا قردنا لَهمفَقُلْ﴿؛ نظیرنیستآن،معناي مشهوره پس این سنخ، تناسخ ب
).321، ص4ج،1404مجلسی،. نک()66/ 7: األعراف(

ق دو روح به الزمۀ قول به تناسخ این است که قائل به تعلّ) ره(مجلسی عالمۀةعقیدبه) ج
ق تعلّاوهر انسانی زمانی که آمادگی پذیرش روح را داشته باشد روح به ا زیر: یک بدن شویم

پیدا خواهد کرد؛ خواه نفس را صورت نوعیه آنرا پیدا خواهد ه بدن بدانیم که بر اثر تکامل ماد
هر بدنی روح متناسب با ،به عبارت دیگر. دات به آن افاضه شودعالم مجرّکه ازکرد و یا این

خود را خواهد داشت و اگر انسانی بمیرد و قرار بر این باشد که روح او وارد بدن دیگري 
:خواهد شدالزمدو روح در یک بدن د، وجودچون آن بدن روح متناسب با خود را دار،شود

جمع شدن دو روح در یک بدن یا کالبد .انی که مرده استیکی روح خودش و دیگر روح انس
ن و شخصیکه در یک باشداگر بنا ت خود را دارا خواهد بود ومحال است؛ زیرا هر روحی تعی

ت و دو تعین در یک بدن دارا بودن دو شخصی،الزمۀ آن،دو روح وجود داشته باشد،انسان
.)379ص،تامجلسی، بی(استخواهد بود که این محال 

دارد که اگر قول بعضی از فالسفه را مبنی بر قدم عالم بپذیریم میامۀ مجلسی اظهار علّ) د
اند و حشر متناهیغیرۀنفوس ناطقا،زیرا بر این مبن؛توانیم معاد جسمانی را اثبات کنیممین

که با برهان و آنو حال ي نامتناهی را طالب است هاطلبد و نیز مکانمیمتناهی را آنها ابدان غیر
عالم قدیم در نتیجه، باید پذیرفت که . اثبات رسیده استه تناهی ابعاد ب،اعتراف خود فالسفه

.)49ص،7ج،1404مجلسی،(نبوده و حادث است و معاد جسمانی مقبول عقل و شرع است 

دلیل مرحوم مجلسی بر اثبات معاد جسمانی عنصري.4- 9
ولی آنان که اعادة معدوم را مستحیل ؛ندامز اعادة معدومین قائل به جوابسیاري از متکلّ

اگر کسی استحالۀ ،حال. انده پذیرفتهلیپراکنده را به همان صورت اويدانند، جمع اجزامی
مجلسی، (کندق است قبول م را که گرد آمدن اجزاء متفرّاعادة معدوم را بپذیرد، باید وجه دو

.)50-49صص،7ج
اشکال شده است و آن اشکال از این قرار است) ره(مجلسی عالمۀعاي به این اد:

؛م نیز هستاش بطالن وجه دواعادة معدوم ثابت گردد، الزمه)محال بودنِ(اگر استحالۀ«
مگر به شرط اجتماع خاص و شکل ـباشدمیبدن شخصی مثل زید، بدن زید نيزیرا اجزا

هم بخورد، بدن زید باقی ه ن باع و شکل معیاجتمپراکنده ويپس هرگاه این اجزا. معین
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عینه برگشته است که همان ، بیا این است که آن اجتماع و شکل،شودهحال اگر اعاد. ماندمین
.همان بدن اول نیست؛ بلکه مثل آن استبااعادة معدوم است، یا این است که معاد عیناً

).49، ص7، ج1404مجلسی،(» دهدمیاینجاست که تناسخ رخ 
شود که بدن میتناسخ زمانی حاصل : دهدمیپاسخ چنین،مرحوم مجلسی به این اشکال

اگر چنین است اعادة روح به آن ،حال.اصلی بدن اول نباشديمحشور، گرد آمده از اجزا
.محال نیست و این تناسخ نیست و اگر تناسخ نامیده شود صرفاً یک اصطالح است

ق نفس زید است به بدن دیگري که از کند تعلّمیچیزي که داللت بر استحالۀ اعادة روح 
عینه ي اصلی بق روح به بدن تشکیل شده از اجزااما تعلّ. بدن زید درست نشده باشدياجزا

اي به است و تغییر شکل و اجتماع پیشین خدشه»حشر جسمانی«،همراه با تشکّل سابق
ت خودشان محشور خواهند و با این تبیین و فرض، افراد انسانی با عینیسازدمیمقصود وارد ن

اش از اول تا آخر عمر به حسب عرف مثالً زید شخص واحدي است که وحدت شخصی. بود
مورد مؤاخذه قرار ،لبعد از تبد،همین شخص شرعاً و عرفاًرو،ایناز. باقی است،و شرع

ـفیه هم نباید گمان تناسخ بشودنحنَشود، در مامیتوهم تناسخ نکه در اینجا گیرد و همچنانمی
لش مخالف باشداگر چه شکل او با شکل او.

دندان ،شوند یا مثالًمیران به شکل مورچه محشور متکب: این معنا در روایت هم آمده است
....کافر مثل کوه اُحد است و 

ه همان بدن ب:فس به این بدن استآن که معاد جسمانی عبارت از برگشت ن،حاصل
زند، این میوحدت شخصی صدمه نبه همانطور که هاامثال این دگرگونی.حسب شرع و عرف

.)50-49صص،همان(کند میاعتبار نمطلب را هم که بدن محشور همان بدن اولی است بی

)ره(مجلسی عالمۀحقیقت بهشت و جهنّم از دیدگاه . 10
رساند، بهشت و میوقتی معاد جسمانی را با آیات قرآنی به اثبات ) ره(مجلسی عالمۀ

قائل به بهشت جسمانی و دوزخ جسمانی به عبارت دیگر،داند ومیدوزخ انسانها را جسمانی 
، تامجلسی، بی(بیان شده است صراحت است این حقیقت در آیات قرآنی باست و معتقد

چیزي است که ؛هاستانسانمت و نقمت است؛ سرانجامبهشت و دوزخ کانون نع). 466ص
کیفر اعمال و اخالق وجز؛ها رسیده استط رسوالن الهی به گوش انسانوعده و وعید آن توس

بهشت مظهر رحمت پروردگار و دوزخ مجالي غضب و قهر الهی . و معتقدات بشر است
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ساز و ناحیات به آهنگ انسآدمی اگر در عرصۀ. نقطۀ پایان سیر و حرکت آدمیان است. است
العین خود را در عمل آزموده و نصبدلنواز فرستادگان خداوند گوش جان فراداده باشد و آن

منزل خواهد داشت؛ اما اگر در ،قرار داده باشد، در جوار لطف ایزدي در بهشت امن و عدن
نفسانی نموده باشد و ي هارسم مسابقه را نداند و حرکت خود را مبتنی بر خواهش،این میدان

و دل او ساخته فطرت او را کور و چشم او را نابینا ،طلبیمال و جاه و شهرت و مقام و قدرت
ایشان در . کشد خواهد سوختمیدر آتش سوزان خداوند که بر دلها زبانه ،را میرانده باشد

:فرمایدمیباره این
ریح آیات و اخبار متواتر وارد وجوب ایمان به بهشت و دوزخ جسمانی به نحوي که در ص«

ـ یا مانند کافرانـانکار کند،را مطلقاًکه آنت از ضروریات دین اسالم است و آنشده اس
، 1415مجلسی، / 129، ص1368مجلسی، (»شک کافر استتأویل نماید بیهمانند فالسفه،

ند و کمیطرح پیرامون بهشت و دوزخ مرارأي فالسفه،ثبه عنوان یک محده امعلّ).39ص
در ادامه .پردازد، زیرا معتقد است نظر فالسفه برخالف آیات قرآنی استمیبه نقد آنها ،سپس

:شودبه نقدهاي علّامه به آراي دو گروه از فالسفه پرداخته می
به عالم مثال معتقدند و بهشت و دوزخ را مطابق شرع این عده : اشراقۀفالسف.1

دات آنان آن دو را در عالمی ما بین عالم اجسام و عالم مجرّ. اما نه به شکل جسمانی؛پذیرندمی
ثواب و در نتیجه، کیفیت. شودمیري که در آب و آئینه دیده شبیه عالم خواب و صودانند ـ می

، 2ج،»ب«1372سهروردي، (هاي پریشان خواهد بودي خوب و خوابهاعقاب مانند خواب
.)466،تامجلسی، بی/164و 152صصتا،بییض کاشانی،ف/324-323صص

نظر اشراقی مخالف صریح آیات : نقد مرحوم مجلسی نسبت به این دیدگاه چنین است که
شاید اشراقیان به ما اعتراض کنند .ب با دین اسالم استتالع،شمار و نیز این عقیدهو اخبار بی

پس چرا شما به ما ایراد ؛اندالم مثال را پذیرفتهکه بسیاري از مسلمانان نیز عالم برزخ و ع
:یمیگومیگیرید؟ در پاسخ می

آیات و اخبار هااند مستلزم انکار عود بدنکه آنچه آنها قائل شدهاین:لاو در محشر و رد
؛صریح حشر جسمانی نیست

بدن مثالی : گویندمیاند غیر از مثال شماست و که عالم مثالی که ایشان پذیرفتهنآ: دوم
به آن جسم تعلّق ،جسم لطیفی است مانند اجسام فرشتگان و جنّ و روح در عالم برزخ

.)467، صهمان(کنند نمیرا به عالم خواب و خیال تأویل گیرد و نیز آنمی
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ي بهشتی را به التذاذ روح از هااء نعمتمشّۀفالسف،امهعلّةبه عقید: اءفالسفۀ مشّ. 2
کنند و سعادت و ثواب و میکماالت و معلوماتی که در این دنیا کسب نموده است، تأویل 

دانند و شقاوت و عذاب دوزخیان را درد و حسرت ناشی از فقدان میبهشت آدمی را همین 
، »ب«1364و 414، ص1، ج»الف«1364سینا،ابن(نمایندمیاین علوم و کماالت قلمداد 

مشغول ،گویند چون روح در این عالممیو )129، ص1368و 39، ص1415مجلسی، / 83ص
ت و الم را آنچنان که سزاوار است درك آن لذّ،تدبیر بدن بوده و در طبیعت فرورفته است

که ت اینو به علّ. گرددمیاما همین که از بدن جدا شد تمام اینها براي او آشکار ،کندمین
اند، ها و دردهاي روحانی را نداشتهتعامی بوده و توانائی فهم لذّبیشتر،کالم الهی مخاطبین

ات و آالم جهت ترغیب و تشویق آنها به اطاعت از پروردگار و دوري از ارتکاب گناه، این لذّ
و میوه و قصورباید پذیرفت که بودن حور و ،روازاین. بیان شده است،جسمانیبا تعبیرهاي

دردهاي روحانی است وجود زقّوم و ضریع و حمیم کنایه از ایه از التذاذهاي روحی و نهر کن
).468، صتامجلسی، بی(

درصدد نقد دیدگاه اشراق و مشائی برآمده و بر این اعتقاد است معادي ) ره(مجلسی عالمۀ
بوده معاد جسمانی ) ع(شود و مورد تأکید و تأیید و دعوت انبیاء که از آیات قرآن فهمیده می
عی هستند که معاد ی برخی عرفا به معاد روحانی اعتقاد دارند و مداست و برخی فالسفه و حتّ

رود همان معاد روحانی و معادي که از ضروریات دین به شمار می)ع(آن و انبیاء از نظر قر
دات صال و لحوق به عالم امر و مجرّاست؛ یعنی بازگشت روح به سوي پروردگار و اتّ

)147، ص1341و326، ص1362ین شیرازي، صدرالد(.
ات قرآنی و شریعت کند و آن را خالف آیمیاء انتقاد مشّۀفالسفةعلّامه بر این عقید

کند که بیشتر میکه اندك شعور و تدینی داشته باشد اذعان آنو معتقد است داندمیپیامبران 
؛خاذ کننددارند چنین موضعی اتّآنها حق. پیامبران ناسازگار استهاياین معتقدات با شریعت

آنچه ؛ه استهر حادثی مسبوق به ماد؛شودمیخبر واحد صادر ن،زیرا اعتقاد دارند از واحد
اعادة ؛اندعقول و افالك و هیوالي عناصر قدیم؛قدیم بودنش ثابت شد عدمش محال است

....معدوم محال است و
توانند بپذیرند که خداوند فاعل مختار است و آنچه را بخواهد میچگونه ،با این دیدگاه

ر، جسمانی است و بهشت در آسمان و مشتمل بر اند و حشدهد و عالم و آدم حادثمیانجام 
نور ها شکافته و پیچیده شده و ستارگان بیاست و آسمان...حور و کاخ و درخت و نهر و
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توانند قبول نمایند که فرشتگان میو چگونه . گردندمیبلکه همه فانی ؛ریزندمیگشته و فرو 
پیامبر به .روندمیو باال آیند میبه زمین است کهها پر از آنها جسم بوده و بال دارند و آسمان

شکافته ،و ماهاژدها گردیدهعصاي موسی اند؛به آسمان رفته) ع(عیسی و ادریس ؛معراج رفته
دارند که اعتقاد به با همین استدالل، ایشان بیان می). 468، صتابیمجلسی،(؟ ...شده است و 

توافق ندارد و بنابراین، یا باید نبوت انبیاء را اصول این فالسفه با اعتقاد به ضروریات دین 
انکار کنیم و یا اینکه بپذیریم که نعوذ باهللا، برنامۀ پیامبران کشاندن مردم به گمراهی و جهل 
مرکّب بوده است و این که باطل را در لباس حق جلوه داده و راهنمایی و هدایت ملّت را 

).نجاهمامجلسی، (حواله به فالسفه نموده باشند 

گیرينتیجه
برزخ و معاد و نیز تفسیرهاي در پیرامون مسألۀ ) ره(مجلسی عالمۀهاي با تأمل در دیدگاه

.توان نکات ذیل را استخراج کردمی،ایشان از برخی آیات ناظر به معاد
انسان موجودي دو بعدي است، یک جنبۀ او مادي و بخش دیگر وجود او ملکوتی )الف

ت اینکه علّ. بدن او جسمانی و مادي است و روح او ملکوتی ولی غیر مجرّد است. است
ایشان نفس را غیر . کند ناکافی بودن دالئل تجرّد آن استعالمه، روح را غیر مجرّد قلمداد می

آید که ، ظاهراً بر می»من عرف نفسه فَقَد عرف ربه«از حدیث : فرمایدقابل شناخت دانسته و می
.توان شناختتوان شناخت نفس را هم نمیهمانگونه که خدا را نمی

اند و دلیل ایشان روایاتی مجلسی اعتقاد دارد ارواح قبل از ابدان آفریده شدهۀعلّام)ب
معتقد است بر نفی این مطلب برهان تامی وي. دهدمیاست که سبق ارواح را بر ابدان نشان 

.اقامه نشده است
هاي براي بدن،علّامه عالم مثال را پذیرفته و وجود فعلی آن را هم قبول دارد؛ بعالوه)ج

وي منظور از قبر را عالم برزخ یا مثال . کندهاي مثالی را انکار نمیکنونی نیز وجود بدن
.داندمی

آورده است که احوال بدن بر ضد ،آل عمرانةسور170و 169تفسیر دو آیۀ ایشان ضمن 
با ،پس. همان چیز سبب نقصان بدن استباشدهر آنچه عامل کمال نفس ؛استاحوال نفس

.رسدمیمرگ نفس فرا ن،مرگ بدن
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معاد جسمانی را جسمانی . داندمیمجلسی معاد جسمانی و روحانی را توأمان ۀامعلّ)د
و نه »جسمانی آسمانی«را آن،نه مانند بوعلی در بعضی از آثارشوکندمیفی عنصري معرّ

برخاستن . کند که با ظاهر آیات قرآنی ناسازگار استمیعنوان »جسمانی مثالی«اصدرا ملّمثل
هاي موجود در بهشت یا انگشتان، نعمتیا سرهاي انگشتها از قبرها، آفرینش بندانسان
.معاد جسمانی عنصري استمؤیدهاي محسوس در دوزخ شاهد و عذاب

پیامبران را کنند؛میداند زیرا آنها حشر، ثواب و عقاب را انکار میه را کافر ایشان تناسخی
.دانندمیو تکلیف را ساقط رندقبول ندا

ز ا. کافر است،ات دین اسالم و منکر آن دووجوب ایمان به بهشت و دوزخ از ضروری)ه
مخالف شریعت ،هاي اشراقیان و مشائیان پیرامون بهشت و دوزخنظر مرحوم مجلسی دیدگاه

اند و بهشت آدم بهشت خُلد بهشت و دوزخ هم اکنون موجودند و خلق شده. آسمانی است
.بوده است

، مرحوم محمدتقی مجلسیمتأثر از اندیشه پدرش) ره(رسد مرحوم مجلسی میبه نظر )و
) ره(مجلسی عالمۀها و مخصوصاً نگاه دیدگاهبعالوه،. باشد،میرزارفیعا نائینی،و نیز استادش

.استر از آیات قرآن متأثّ،به معاد
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