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چکیده
با توجه به رویکرد دینی عالمه مجلسی در پرداختن به ماهیت وحی ،اصول و مبانی
وی در این زمینه نیز متناسب با این رویکرد و برخاسته از آیا و روایا است کوه
یا به آنها تصریح کرده یا میتوان آنها را از توصیفاتی که از ماهیت وحی ارائوه داده
است استخراک کورد .بخشوی از ایون اصوول معرفوتشوناختی و بخوش دیگور آن
وجودشناختی است .این اصول عبار است از :مادی بودن فرشته ،مبدأ نبو انبیوا،
محوریت علوم نقلی با اتخاذ روش عقلی و نقلی ،حجیت روواهر ،اکتفوا بوه اجموال
مطالب علوم وحیانی ،علم حقیقی در کتاب و اخبوار ،عصومت انبیوا ،معجوزه دلیول
صدو پیامبر ،و آاار رو القدس در انبیا .این مقاله عهدهدار بررسی این اصول است.
کلیدواژهها :مجلسی ،وحی ،رو القدس ،علوم وحیانی.
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مقدمه

عالمه مجلسی ماهیت وحی را با توجه به آنچه در آیا و روایا آمده ،ارائه کرده است .وحی در
این نگاه سه رکن اساسی دارد فرستنده وحی ،واسطه وحی ،و گیرنده وحی .خداوند در همه ایون
ارکان نقش محوری دارد و هموست که مستقیم اا یا با واسطه صو یا فرشته وحوی ،وحوی را بوه
انبیا میرساند .همچنین انتخاب گیرندگان وحی به انتخاب و انتصاب االهی صور میگیرد.
ال خدامحورانوه اسووت و نقووش خداونوود در
بنوابراین ،وحووی در دیودگاه عالموه مجلسوی کووام ا
تمام مراحل وحوی ،هوه در ناحیوه مصودریت وحوی هوه در ناحیوه واسوطههای وحوی و هوه در
ال مشووهود اسووت .هن وین توص ویفی از وحووی در ای ون دی ودگاه بوور
ناحی وه گیرنوودگان وحووی ،کووام ا
مبووانی خاصوی ،کووه هماننوود توصویفا برگرفتووه از آیوا و روایوا اسووت ،اسووتوار اسووت .ایون
مبووانی شووامل مبووانی معرفووتشووناختی ،جهووانشووناختی و انسووانشووناختی اسووت و مبووانی
معرفتشناختی شامل محوریوت علووم نقلوی ،حجیوت روواهر ،اکتفوا بوه اجموال مطالوب علووم
وحیانی و علم حقیقی در کتاب و اخبار است.
مبانی جهوانشوناختی شوامل موادی بوودن فرشوته و معجوزه دلیول صودو پیوامبر اسوت و
مبانی انسانشناختی شامل عصمت انبیا و آاار رو القدس در انبیاست.
 .1محوریت علوم نقلی با اتخاذ روش عقلی ـ نقلی

هنانکه گذشت ،یکی از مبانی عالمه مجلسی در پرداختن بوه موضووعا روش عقلوی و نقلوی
است یعنی از طرفی شاهد محوریت علوم وحیانی در اندیشه عالموه مجلسوی هسوتیم از سووی
دیگر ،ایشان محتوای این علوم را استنبا و از طریق عقل تبیین میکند عقلی کوه از هوارهوب
فلسفی رها شده و در تربیت وحی قرار گرفته است .عالمه مجلسی در محوریت علوم وحیوانی توا
آنجا پیش میرود که حقایق را در علوم وحیانی مییابد و تنها آنچه در قرآن و احادیث اهل بیوت
( ) وارد شده ،درست و واقعیت میداند (مجلسی0/1 :1919 ،و.)9
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از اینرو تنهوا منبوع اتخواذ اندیشوههای عالموه مجلسوی و از جملوه وحوی ،علووم وحیوانی
اسووت .تفوواو عالمووه مجلس وی بووا دیگران وی هووون فالسووفه اسووالمی ،کووه از علوووم نقل وی در
دیدگاه خودشان استفاده کردهانود ،ایون اسوت کوه ایشوان بورخال فالسوفه بوا پویشفورض و
مبانی فکری از پویش تهیوهشوده بوه سورا آیوا و روایوا نرفتوه اسوت کواری کوه فالسوفه
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اسووالمی آن را انجووام دادنوود و علوووم وحیوانی را بووه مبووانی خووود تأویول کردنوود عنصووری کووه
عالمووه شوودید اا از آن پرهیوز کوورده و حکووم بووه حجیوت رووواهر قوورآن و روایوا میدهوود و در
اصل بعدی به آن میپردازیم.
تووأایر ایون اصوول بوور تمووامی توصویفا عالمووه مجلسوی ،از جملووه در تبیووین وحووی ،دیوده
میشووود .زیورا محووور توصویف عالمووه در توصویف وحووی علوووم نقلوی اسووت و در جووای جووای
ال مشوهود اسوت .بورای نمونووه ،در گیرنوده وحوی ،بوا محوریووت
مباحوث او ایون محوریوت کووام ا
آیووا (آلعمووران 99 :اعوورا  99 :فوواطر )90 :و روایوا اسووت کووه حکووم بووه انتصووابی بووودن
نبی ،که گیرنده وحی است ،از سوی خداوند

میکند1.

 .2حجیت ظواهر

ایشان معتقد است باید به صدو هر آنچه از جانب اهل بیت ( ) به ما رسیده اذعوان کنویم و سور
تسلیم فرود آوریم .حتی اگر عقل نتواند مطلبی از اقوال ایشان را بفهمد ،باید بوه رواهرش اقورار
کنیم و آن را انکار نکنیم (مجلسی.)914 :1911 ،
عالمووه مجلس وی بوور اسوواس محوری وت علوووم وحی وانی و بووه دلی ول عوودم صووالحیت عقوول
فلسفی که مبوانی و اصوول آنهوا از قووه وهوم سرهشومه میگیورد ،دخالوت هنوین عقلوی را در
علوم نقلی ،که به نظور عالموه مسواوی وهوم اسوت ،برنمیتابود .از ایونرو مهمتورین دسوتاورد
ایون عقوول را ،کووه تأویول آیوا و روایوا اسووت ،محکوووم میکنوود و آن را سووبب رسویدن بووه
کفر و الحاد میداند (همان).
از نظر عالموه مجلسوی ،بوین تأویول یو

موضوو و انکوار آن فاصولهای نیسوت (هموان:

 914و  .)914از ایوونرو نبایود در موضوووعی ماننوود وحووی دسووت بووه تأویول زد .در واقووع عالمووه
در مسائلی که با بودیهیا عقلوی در تعوارض نباشود ،حجیوت روواهر را میپوذیرد و بوه شود
از تأویل در غیر این موارد اجتناب میکند.
تأایر این اصل در ارتبا با موضوو وحوی بودین صوور اسوت کوه آنچوه از روواهر آیوا
بیآنکووه ت وأویلی در ای ون رووواهر صووور بگی ورد آنچووه در روواهر آی وا و روای وا آمووده ،ب وه
عنوان توصیف وحوی اسوتفاده مویشوود .بورای مثوال ،هوون روواهر روایوا بور موادی بوودن
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و روایا اسوتفاده میشوود ،موالک تبیوین وحوی در دیودگاه عالموه مجلسوی قورار میگیورد و

فرشووتگان تصووریح دارنوود عالمووه مجلسوی ،مووادی بووودن فرشووتگان را از ایون رووواهر اسووتفاده
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کوورده کووه در مبحووث وحووی ،نقووش فرشووته وحووی ب وه عنوووان واسووطه وحووی مطوور اسووت
(مجلسی.)171/41 :1919 ،
 .3اکتفا به اجمال مطالب علوم وحیانی

همانطوری که در اصل قبلی ذکر شد ،رواهر علوم وحیانی حجت است و باید به رواهر آیوا و
روایا اکتفا کرد .به نظر عالمه مجلسی ،در جایی که تفصویل روشونی وجوود نودارد و خووض و
تفصیل دادن به موضو منجر به حکم به رن و گمان میشود و در نتیجه احتمال گمراهی وجود
دارد و نیز در خصود موضوعاتی همچون قضا و قدر ،تفکر در ذا خدا و معواد ،علوم اجموالی و
اعتقاد به اصل موضو مطر شده کافی است و تفکر و خوض در این امور ضورور نودارد .زیورا
وحی امری است که بین خدا و پیامبر جریان دارد و به طور مخفیانه از جانوب خداونود متعوال بور
پیامبر القا میشود و ما مکلف به تفکر در آنها نبوده و حتی مجاز هم نیستیم مهمتور اینکوه نظور
دادن در این امور خطر اذعان به اموری را که مطابق واقع نیست به همراه دارد .بنابراین ،در نظور
عالمه مجلسی اگر جای توضیح مطلب در آیا و روایا به تفصیل نبوده اسوت بایود بوه هموان
اجمال قناعت کرد و از طر خود هیزی بر آن نیفزود (مجلسی.)90 :1911 ،
تأایر این اصل در تفصیل ک ُنه و ماهیت وحوی در ایون نگواه بوه خووبی آشوکار اسوت .زیورا
هرهند عالموه مجلسوی وحوی را ارتبواطی بوین خودا و پیوامبرش میدانود ،اموا هوون جزئیوا
ای ون ارتبووا در علوووم وحی وانی بی وان نشووده عالمووه نی وز بووه آن قناعووت کوورده ،تفص ویالتی را
ال از
همانند فالسفه از جانوب خوود بور آن اضوافه نکورده اسوت .بورای مثوال ،در روایوا اجموا ا
سوونگینی وحووی مسووتقیم و حالووت اضووطراب و دلهووره ای کووه در ااوور آن بووه پیووامبر دسووت
مویداده ،صووحبت بووه میوان آمووده اسووت (مجلسوی )041/11 :1919 ،و از اینکووه حقیقووت ایون
امر عظیم هه بوده که هنوین آاواری داشوته ،صوحبتی بوه میوان نیاموده اسوت .عالموه نیوز بوه
همین مقدار از توصیف وحی که در روایا آمده ،اکتفا کرده است.
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 .4علم حقیقی در کتاب و اخبار

در دیدگاه عالمه مجلسی ،علم حقیقی همان علوم وحیانی است .به عبار دیگر ،در اعتقاد ایشان
قرآن و احادیث محور علوم به شمار میروند .از نظر عالمه ،طبق آنچه در آاارش آمده ،تنها منبوع
معرفت ،علوم وحیانی است .وی در بحاراالنوار به این امر تصوریح میکنود کوه در دوران جووانی
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علوم متداول زمان خویش را به خوبی مطالعه و درک کرده و دریافته است که تنها علم و معرفتی
که میتواند رو تشنه انسان را سیراب کند فق از سرهشمه وحی نش ت میگیرد .عالمه زموانی
به این نکته تفطن یافت که هر آنچه را تا آن زمان خوانده بود ،ترک کرد و به دنبال سیر در علوم
واقعی به گردآوری آیا و احادیث در موضوعا مختلف پرداخت.
" من همه دانش را در کتاب خداوند که هیچ باطلی بر آن راه نمی یابود و نیوز اخبوار اهول بیوت
یافتم که ذخائر علم الهی و زبان گویای وحی الهی اند .و به لطف الهی یقین پیدا کردم که جریان
دانش اگر از سرهشمه زالل وحی نباشد فائده و نتیجه ای ندارد (همان0/1 :و.)9
نقش محوری علوم وحیانی ،یعنی قرآن و احادیث معصومین ( ) ،در این دیدگاه به گونهای اسوت

که اصول و فرو همه معار برگرفته از آن است .البته عالموه در کتوابهوایش ،از جملوه حوق
الیقین ،ادله عقلی در اابا خدا و نبو  ،یعنی بحث اصول ،اقامه میکند و در عین حوال در ارائوه
ادله عقلی نیز میکوشد از ادله عقلی اهل بیت ( ) استفاده کند (مجلسی14 :1911 ،وو 01هموو،
14/1 :1971و .)71در واقع ،عالمه مجلسی با پذیرش این اصل کوه حقیقوت علوم از ایون منشوأ
سرهشمه میگیرد ،با وجود تسل بر علوم و معار بشری آنها را کنار گذاشته ،سر تسلیم در برابر
علوم وحیانی فرود میآورد ،ولو اینکه عقل فردی او نتواند حقیقت آنچه را از طریق علوم وحیوانی
رسیده ،درک کند (مجلسی14/1 :1971 ،و.)71
از ایونرو ایشووان دربوواره هوور آنچووه در قوورآن مجیود و احادیوث راجووع بووه وحووی وارد شووده
بحووث کوورده اسووت و بووه آنهووا اذعووان مویکنود و راه تأویول در آنهووا را بسووته اسووت .بووه نظوور
عالمه مجلسی ،بزر ترین عامل رسویدن بوه الحواد و بویدینوی ،فوتح بواب ایوراد و تأویول در
گزارههووای دین وی اسووت و در مقابوول انقی واد و تسوولیم در برابوور آنچووه قوورآن و احادی وث بی وان
میکننود را عموده اسوباب ایموان و یقوین میدانود (مجلسوی .)914 :1911 ،بوا توجوه بوه ایون
اصوول ،همچنانکووه توص ویفا عالمووه دربوواره وحووی از منبووع علوووم وحی وانی ،یعنووی قوورآن و
احادی وث معصووومین ( ) ،ارائووه شووده ،اصووول و مبووانیای کووه ای ون توص ویفا بوور آنهووا اسووتوار
است نیز از البهالی آنها استخراک میشود.
آیوا و روایوا اسوت کوه سووه رکون وحوی ،یعنوی مصوودریت وحوی ،واسوطه وحوی و گیرنووده
وحی ،قابل شناسوایی اسوت و عالموه هور آنچوه را علووم وحیوانی در ایون بواره ارائوه دادهانود،
آورده است .برای مثال ،آیه  41سووره شووری ،کوه بیوانگر اقسوام وحوی اسوت ،مبنوای عالموه
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مجلسی در این زمینه قرار گرفتوه و نیوز روایواتی کوه وحوی غیرمسوتقیم را تشوریح مویکنود و
اینکووه فرشووته وحووی بووه ماننوود بنوودهای در خوودمت پیووامبر اکوورم (د) مینشسووت و وحووی
االهووی را میرسووانید (مجلسووی .)041/11 :1919 ،عالمووه هووون علووم حقیقووی را در کتوواب و
اخبار جستوجو میکند مطابق هنین روایاتی واسطه وحی را نیز توصیف کرده است.
 .5مادی بودن فرشته

عالمه در کتاب السماء و العالم بحاراالنوار در بابی با عنوان حقیقوت مالئکوه و ویژگیهوای آنهوا
روایتی آورده است که در آن پیامبر اکرم (د) مالئکه را از جنس هوا میداند که با حواس رواهر
مشاهده نمیشوند و در ادامه میگوید اگر با زیاد شدن قوه بینایی قادر باشید مالئکه را ببینید بوه
طور حتم میگویید این بشر است و فرشته نیست (همان .)171/41 :در این حدیث پیامبر اکرم به
مادی بودن فرشتگان تصریح کرده که به جهت لطافت ماده وجودی آنها غالب انسانها قوادر بوه
دیدن آنها نیستند و در صور تقویت قوه بینایی ،آنها به شکل ما انسانها قابل رؤیت هستند .در
روایت دیگری عالمه به دیدن مالئکهای همچوون جبرئیول از سووی پیوامبر اکورم اشواره کورده
است.دراین دیدار پیامبر اکرم (د) جبرائیل را به صور فرشته ای که ششصد بال برای او بوده،
دیده است و هنان عظمتی داشته که بین زمین و آسمان را پر کرده است (همان.)174 :
و در حدیث دیگری مالئکه را بر سه قسم دانسته قسمی که دو بال دارند ،قسمی که سه بال
دارند و قسم دیگری که ههار بال دارند« :قال النبی (د) المالئکة علی االاة اجزاء فجزء لهم
جناحان و جزء لهم االاة اجنحة و جزء لهم اربعة أجنحة» (همان:

2.)171

این حدیث و احادیثی از این قبیل ،که عالمه مجلسی در باب حقیقت مالئ

ارائه میدهد ،از

مادی بودن فرشتگان حکایت دارد .هنین اصلی در دیدگاه عالمه مجلسی مبنای بحث او در
وساطت فرشته در رساندن وحی است که در آنجا فرشته ،وحی را به صور مسمو دریافت
کرده ،و به پیامبر به صور اصلی یا متمثلشده میرساند .نزول فرشته به گونهای بوده که پیامبر
و بعضی از اصحاب 3آن را میدیدند و صدای او را میشنیدند.
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 .6عصمت انبیا

پیامبران االهی حجتهای مطلق خداوند سبحان بر آفریدگان او هستند (همان 107/04 :کلینی،
 .)011/1 :1911حال پرسش این است که کسی که معصوم و از خطا و عصویان در اموان نباشود
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هگونه میتواند حجت مطلق االهی بر خلق باشد؟ عالمه مجلسی در حدیثی که از امام رضوا ( )
نقل میکند معصوم و مصون بودن آنها از هر گونه خطا و لیزش را متذکر میشود:
همانا بنده آنگاه که خدا او را برای امور بندگانش برمیگزیند سینه او را برای این
امر فراد میکند و در قلب او هشمههای حکمت را به ودیعه میگذارد و علم را به او
الهام میکند .پس بعد از آن در هیچ جوابی فرو نمیماند و از حق در تحیر نمیشوود
و او معصوم و مؤید و موفق و مورد تسدید االهی است .از خطاهوا و لیزشهوا و لیوز
خوردنها در امان است (همان).

خداوند او را به این امور اختصاد داده است تا حجت او بر بندگانش و گواه او بور خلقوش باشود.
عالمه تصریح میکند که بر طبق احادیث صحیح بسیار ،رسول خدا و ائمه هدی از ابتودا توا آخور
عمر به رو القدس مؤیدند رو القدس آنها را تعلیم و تسدید کورده ،از سوهو و خطوا و نسویان در
امان نگه میدارد (همو.)94 :1911 ،
عصمت نبی در مباحث گیرنده وحی مبنای بحث عالمه مجلسی قرار گرفته است .بر اساس
ال از خطا مصون بوده ،هیچ
آن ،گیرنده وحی به جهت عصمتی که دارد در تلقی و ابال وحی کام ا
خطا و نسیانی در این زمینه از او سر نمیزند .همچنین در ارزش معرفتی وحی در دیدگاه عالمه
مجلسی عصمت نبی تضمینکننده ارزش معرفتی آن بوده ،آنچه را که او به مردم میرساند مردم
میتوانند به عنوان وحی االهی تلقی کرده و صد در صد به آن اعتماد کنند.
 .7مبدأ نبوت انبیا

بر طبق روایاتی که عالمه مجلسی ارائه میدهد ،مبدأ نبو پیامبران نه در این دنیا و هنگام بعثت
آنان ،بلکه به عالم اروا و خلقت نورانی آنها باز میگردد .حدیثی که عالمه مجلسوی از حضور
رسول اکرم (د) میآورد « ُکنت نبی اا و آدم بین الماء والطین او بین الورو و الجسود» (مجلسوی،
 )071/11 :1919اشاره به این امر دارد که پیامبر اسالم قبل از این عالم نبی بود و به مقام نبوو
رسیده بود .احادیثی درباره پیامبر وجود دارد که در آنها به کماالتی که پیامبر در عوالم قبول طوی
هزاران سال س ری کرده و در این مد به ذکر و تسبیح خدا مشیول بووده اسوت (هموو:1971 ،
17/9و.)11
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کرده ،اشاره شده است .در این روایت پیامبر اکرم دوازده حجابی را پیموده است که در هر حجابی
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روایت اول بر این امور داللوت دارد کوه نبوی اکورم (د) در آن عوالم پیوامبر بووده اسوت و
روایت دوم حاکی از طی مراحول کموال بور آن حضور اسوت کوه نشوان از عظموت و بزرگوی
شووخا پی وامبر اکوورم دارد .در احادی وث میثوواو ،بعوود از پی وامبر اکوورم ،انبی وا نخسووتین کسووانی
بودند که در عوالم ذر بوه خودا پاسو مثبوت دادهانود و بور اسواس آن درجوهبنودی شودهاند .در
آیهای از قرآن آموده اسوت« :او اذ أخوذنا مون النبیوین میثواقهم و منو

و مون نوو و ابوراهیم

و موسی و عیسی ابن مریم و أخوذنا مونهم میثاقو اا غلوی » (احوزاب .)1 :ذیول ایون آیوه عالموه
مجلسوی حوودیثی نقوول میکنوود کووه در آن بووا اشوواره بووه عووالم میثوواو ،انبیوا نخسووتین کسووانی
دانسته میشوند که میثاو به ربوبیت االهی از آنها گرفته شد (همو.)091/4 :1919 ،
با توجه به ایون آیوه و روایوت ،انبیوا در عوالم میثواو پیوامبر بودهانود و در ایون آیوه خداونود
از گرفتن پیمان بر ربوبیتواش ،از آنهوا یواد کورده و افضول آنوان را بوا نوام مویآورد کوه پیوامبر
اسووالم در می وان آنووان نی وز افضوول اسووت .بنووابراین ،نووه تنهووا در آن عووالم پی وامبری پی وامبران
تثبیت شده ،بلکه درجه و مقام آنان نیز مشخا شده است.
لذا با توجه بوه روایواتی کوه عالموه مجلسوی در ایون اصول و مبنوا اسوتفاده کورده ،تربیوت
انبیووا از طوور خداونوود در عووالم قبوول از ایوون دنیووا و طووی کووردن مراحوول کمووال از سوووی
پی وامبران ،ب وه خصووود پی وامبر اکوورم (د) ،زمینووه را بوورای دریافووت وحووی از سوووی گیرنووده
وحی آماده میکنود .در واقوع نبوی ،کوه هموان گیرنوده وحوی اسوت ،بایود شورای و گیرنودگی
وحی را داشته باشد تا مورد خطاب خداوند از طریق وحی قرار گیرد.
 .8معجزه دلیل صدق پیامبر

یکی دیگر از مبانی عالمه مجلسی در خصود وحی معجزه و داللت آن بر صدو پیوامبر اسوت.
وی از جمله کسانی است که معجزه را به عنوان دلیل صدو نبو پذیرفته است .دلیول ایون امور
این است که پیامبر واقعی شناسایی شده و در مرحله بعود گفتوههای او بوه عنووان وحوی االهوی
پذیرفته شود .هه بسا کسانی که به جهت انگیزههایی هون شوهر قودر طلبوی مودعی هنوین
فلس
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مسندی هستند .بنابراین ،باید راهی برای شناسایی صادو از کواذب وجوود داشوته باشود .در ایون
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پیامبری ی

پیامبر را تصدیق کنند و در نتیجه گفتار او را که مدعی اسوت از طور خودا اسوت،

ب ذیرند .عالمه دلیل این امر را این میداند کوه پیوامبر نماینوده خداسوت و هور نماینودهای بایود
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نشانهای در خور منوب عنه (نایبشده از جانب او) داشته باشد توا موردم تصودیق نماینودگی او را
بکنند .معجزه آیه و نشانهای است که خدا به پیامبرانش عطا میکند که با توجه بوه ویژگیهوای
خاد آن ،یعنی برخال مجرای طبیعی صادر شدن ،عجز بشر از اتیان به آن و مقوارن بوودن بوا
دعوی نبو  ،میتواند مردم را به این یقین برساند که آن شخا از طور خداسوت و کلموا او
کالم خداست و آنچه آورده همان وحی است (همو14 :1911 ،و.)01
در حوودیثی کووه عالمووه مجلس وی ارائووه میدهوود بوور هم وین اموور تأکیوود شووده اسووت و در
روایتی امام صادو ( ) در پاسو بوه شخصوی کوه از علوت معجوزه داشوتن پیوامبران میپرسود،
آن حضر معجزه را دلیل صدو پیامبران دانستهاند:
به هه علت و دلیول خداونود بوه پیوامبران و رسووالنش و بوه شوما معجوزه عطوا کورد؟
برای آنکه دلیلی بور صودو آن کسوی کوه آن را آورده اسوت باشود و معجوزه نشوانهای
اسووت کووه خداونوود تنهووا بووه پی وامبران و رسوووالن و حجووتهووای خووویش (اوص ویای
پیوامبران) میدهود تووا صودو (موودعای) صوادو و کووذب (مودعای) کوواذب بورمال شووود
(همو 71/11 :1919 ،صدوو.)100/1 :1911 ،
 .9آثار روحالقدس

با توجه به توصویفا عالموه مجلسوی از وحوی ،یکوی دیگور از مبوانیای کوه از آنهوا میتووان
استخراک کرد ،پذیرش رو القدس بوه عنووان رو پنجموی اسوت کوه بوا انبیوای االهوی هموراه
است و آاوار خواد خوود را بورای آنوان دارد .ایون رو امتیوازاتی بوه پیوامبران میدهود کوه در
وحیشناسی در دیودگاه عالموه مجلسوی بسویار مهوم اسوت از جملوه ایون آاوار احاطوه علموی
پیامبر است ،به گونهای کوه موابین عورش و فورش در مودعا و منظور اوسوت هنوین احاطوهای
راههای نفوذ شیطان در تأایرگذاری بر وحی را میبندد.
عالموه مجلسوی در ایون زمینوه بوه فرموایش اموام بواقر ( ) اسوتناد میکنود ،آنجوا کوه آن
حضر از اروا انبیا و آاار رو القدس در آنها سخن میگوید:
شهو  .به وسیله رو القدس ای جابر بین عرش تا زیر زمین را میداند .س س گفوت :ای
جابر دو هیز بر همه این اروا حادث میشود مگر بر رو القدس که نه غافل مویشوود و
نه به امر بیحاصل میپردازد (همان:

4.)44/04
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هنووین حمووایتی از سوووی رو القوودس انبی وای االهوی را از طرفوی در مرتبووه بسویار بوواالیی
از علووم و معرفووت قوورار میدهوود و از سوووی دیگوور راههووایی را کووه موجووب آسویب ایون مرتبووه
علمووی موویشووود ،همچووون سووهو و نسوویان و خطووا ،بوور آنهووا میبنوودد .در نتیجووه هنووین
انسووانهایی کووه بووه افقهووای بوواالی معرفتوی راه یافتهانوود وقتوی بووه عنوووان رسوووالن االهوی
نقووشآفرین وی میکننوود ،در دریافووت وحووی و حف و و ابووال آن بووی ه ویچ کووم و کاسووت و در
نهایت دقت انجام وریفه میکنند.
این اصل نه تنهوا مبنوایی بورای خوود وحوی در نگواه عالموه مجلسوی اسوت و بسویاری از
مسائل مربو به وحی خصوص اا مطالب مربوو بوه گیرنوده وحوی بور آن اسوتوار اسوت ،مبنوای
مهمی برای ارزشگذاری وحی در ایون دیودگاه نیوز هسوت .زیورا مطابقوت بوا واقوع کوه ارزش
معرفتی وحی را مشخا میکند به روشنی با این اصل تأمین میشود.
نتیجهگیری

عالمه مجلسی در اوان جوانی در ی

تیییر معرفتشوناختی ،حقیقوت علوم را در علووم وحیوانی

میبیند .این امر سبب میشود علوم متداول زمان خود را کنار بگذارد و تمام همت خود را صور
جمعآوری و تبویب و تبیین علوم وحیانی کند .در نتیجه این تیییر نگرش مهمترین دایر المعوار
حدیثی شیعه یعنی بحاراالنوار تدوین میشود .عالمه ذیل عناوینی اقدام به گردآوری حدیث کورد
که تا آن روز محداین تحت آن عناوین آیا و احادیث مربوطه را جمعآوری نکرده بودند .عالموه
احساس میکرد نوعی خأل ناشی از معرفتی که صرف اا از طریق منابع وحیوانی عرضوه شوده باشود
وجود دارد .از اینرو تمام همت خویش را به کار بست تا معار اسوالمی را در قالوب موضووعا
گوناگون با استفاده از آیا و روایا برای تشنگان آن عرضه کند تا این خأل معرفتی پور شوود و
بدینترتیب مبانی علوم وحیانی و حقایق شرعی به نفع علوم دیگر مصادره نشود.
فهرست منابع
فلس
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 قرآن.
 نهجالبالغه.


حرانی ،ابومحمد حسن (بیتا) .تحف العقول ،بیجا.

 شجاعی ،محمد ( .)1914مالئکه ،نگارش و تنظیم :محمدرضا کاشفی ،انتشارا واوو.
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 صدوو ،احمد بن علی بن بابویه ( .)1941عیون اخبار الرضا ،نجف :المطبعة الحیدریة.
( ---------- بیتا) .االمالی ،هاپ نجف.
 .)1911( ---------- علل الشرایع ،نجف :مکتبة الحیدریه.
 .)1944( ---------- کمال الدین و تمام النعمة ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،الطبعة الثانیة ،ک.0
( ---------- بیتا) .معانی االخبار ،قم :انتشارا مکتبة مفید.
 ص ّفار (بیتا) .بصائر الدرجا  ،مقدمه :میرزا محسن کوههباغی ،تهران :؟؟؟.
 طبرسی ( .)1911االحتجاک ،هاپ نجف.
 قمی ،ابوالحسن علی بن ابراهیم ( .)1917تفسیر قمی ،هاپ نجف.
 کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)1911اصول کافی ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،هاپ سوم ،ک.1
 مجلسی ،محمد باقر ( .)1971حیا القلوب ،تحقیق :سید علی امامیان ،انتشارا سرور ،ک  1و .9
 .)1911( ---------- حق الیقین ،انتشارا کانون پژوهش اصفهان.
 .)1949( ---------- مرآ العقول ،تهران :دار الکتب االسالمیة.
 .)1919( ---------- بحار االنوار ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،ک  01 ،04 ،11 ،11 ،1و  49و .44
پینوشتها
« .1کنت نبیوا واددم بوین المواء والتّوین أو بوین الورو والجسود» (مجلسوی179/9 :1971 ،وو 174هموو:1919 ،
017/11و.)011
« .2و منهم الثابتة فی االرضین السفلی اقدامهم و المارقة من السماء العلیا اعناقهم و الخارجة من االقطار ارکوانهم،
و المناسبة لقوائم العرش اکتافهم» (نهجالبالغه ،خطبه اول ،ن  :.شجاعی.)91 :1914 ،
 .3منظور از اصحاب ،حضر علی ( ) است (مجلسی 179/9 :1971 ،و  174همو 017/11 :1919 ،و .)011
 .4و در روایت دیگر امام رضا ( ) میفرماید« :ان االنبیاء و االئمة ( ) فقهوم ا ل ّ و یوؤتیهم مون مخوزون علموه و
حکمه ما ال یوتیه غیرهم فیکون علمهم فووو علوم اهول زموانهم» (کلینوی 011/1 :1911 ،صودوو:1944 ،
 171/0همو ،بیتا 111 :مجلسی.)107/04 :1919 ،

فلس
ژپوهشاهی فی  -کالمی
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