بررسی مسئله مرگ و عالم پس از آن در آرای کالمی شیخ صدوق و شیخ مفید

بررسی مسئله مرگ و عالم پس از آن در آرای کالمی شیخ صدوق و شیخ مفید  /سمیه خلیلی آشتیانی

بررسیمسئلهمرگوعالمسسازآندرآرایکالمیشیخصدوقو
شیخمفید 
(باتأکیدبراشعتقاداتوتصحیحاعتقاداتاشمامیة) 

چکیده 
پس از آغاز عصر غیبت امام عصر

و پایان دوران حرور امامان

 ،میراث حـدیثی

ایشان در کنار قرآن کریم کشتی نجات شیعیان در تالطم امواج عقاید و آرایـی اسـت کـه
در قرنهـای ســوم و چهـارم هجــری قمــری بـه اوج خــود رسـید .در ایــن دوران ،علمــا و
ّ
محدثان شیعه نقش به سزایی در حف و صیانت معارف اهلبیـت و خنثـی سـاختن
تهمتها و شبهات وارد بـر شـیعیان ایفـا کردنـد .در ایـن میـان ،تـالش شـیخ صـدوق در
تبیین دیدگاه اعتقـادی و کالمـی شـیعیان در نگـارش االعتق ادات بـا اسـتناد بـه آیـات و
روایات ستودنی است که این کتاب توسط شیخ مفید مـورد بـازنگری قـرار گرفـت .وی در
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تصحی اعتقادات االمامیة با افزودن استدالل و اسـتنباطهای عقلـی بـه اسـتداللهای
ً
صرفا نقلی شیخ صدوق ،بر غنای این کتاب افزود .وی در چهارده باب از ایـن کتـاب کـه
دربارۀ مرگ و عالم پس از آن است ،در مواردی مانند مسئله تقسیمبندی اهل بهشـت بـا
شیخ صدوق اختالف نظر دارد و در بسیاری از مسایل نیز با شیخ صدوق هم رأی اسـت؛
 .1دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسالمی ،علوم قرآن و حدیث،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.
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اما در مسایلی همچون سؤال قبر ،مطالب شیخ صـدوق را بسـط میدهـد .هـر دو عـالم
جلیلالقدر به صراحت از برزخ سخن نگفتهاند و بابی بـه ایـن موضـوع اختصـاص نیافتـه
است.
واژهها:شیخ صدوق ،شیخ مفید ،تصحیح اعتقادات اإلمامیه ،مرگ ،معاد.
کلید 

مقدمه 
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شکلگیری دانش کالم و رواج آن در قرنهای اول و دوم هجری خواه نـاخواه سـبب شـد تـا
شیعیان نیز به مباحث کالمی اقبال نمایند .بر اسـاس شـواهد موجـود برخـی گروههـای شـیعیان
تمایل به این دانش نداشتهاند و به این حد نیز بسـنده نکـرده ،احـادیثی در مـذمت دانـش کـالم و
متکلمان شیعه جعل کردهاند 7.این گروه همه صور علم کالم و استفادۀ وسیع آن را در دین مردود
و ائمه اصـرار میورزیدنـد .ایـن گـرایش بـه
دانستند و بر ضرورت تکیه بر احادیث پیامبر
حدیث در بین شیعیان امامیه از دوران امام جعفر صـادق تکیـه گـاه مسـتحکمی را بـه وجـود
آورده بود و کوفه مرکز اصحاب حدیث شیعه در قرن سوم جای خود را به شهر قم داد (مکتبها و
فرقههای اسالمی در سدههای میانه ،ص.)1۵۶
قم به عنوان یک مدرسه و مرکز کالمـی نیـز مطـرح اسـت؛ عمـده تألیفهـای عالمـان ایـن
مدرسه به صورت کتاب حدیث بود .آنان با اسـتدالل عقلـی میانـهای نداشـتند ،بلکـه اعتقادهـای
عقلی خود را نیز از متن روایتهای امامان

برمیگرفتند .اگرچـه حـدیثگرایی بـه مدرسـه قـم

منحصر نبود ،ولی قم مرکز عمدۀ آن بود (سیر تطور کالم شیعه ،ص .)۶7از سوی دیگر ،علمای
دربار خلفای عباسی عقاید و اندیشههایی را به شیعه نسبت میدادنـد کـه در واقـع شـیعه از آنهـا
بیزار بود ولی قدرت دفاع از خود را نداشت (ن.ک :همان ،ص .)131از دیگر سو نیمـۀ دوم قـرن
سوم هجری تفکر معتزلی بر تفکر شیعۀ امامیه سایه گستراند ،به طـوری کـه برخـی خانـدانهای
اصیل شیعه بغداد مانند بنونوبخت با این جریان همراه شدند (مکتبه ا و فرق ههای اس المی در
سدههای میانه ،صص .)1۵3-1۵۵شدیدترین واکنش علیه بنونوبخت در اتخاذ کالم معتزلـی از
مکتب قم سربرآورد (همان ،ص .)1۵۶در چنین شرایطی که نصگرایی بر عقلگرایی غلبه داشت
ّ
و شیعیان نیز با چنین شرایطی رو برو بودند ،از میان محدثان سلیمالـنفس مدرسـۀ قـم ،ابـوجعفر
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 .1ن.ک :کشف المحجة لثمرة المهجة ،ص.۶2

ّ
محمد بنعلی بنحسین بنبابویه قمی ملقب بـه صـدوق (م 381ه .ق) سـرآمد قمیـان 7و رئـیس
محدثان در عصر خویش بود (روضات الجنات ،ج ،۶ص ،)132با تدوین کتاب االعتقادات و بیان
عقاید امامیه جریان فکری اعتقادی امامیه را از سایر فرقههای شیعه و همچنین جریـان اعتـزال
جدا میکند .چنانکه وی در مقدمۀ کتاب التوحید خود نیز مینویسد:
« آنچه مرا وادار به تألیف این کتاب کرد آن بود کـه قـومی از مخالفـان را دیـدم براسـاس
اخباری که در کتابهایشان یافته بودند و تفسیر آن را نمیدانسـتند و بـه معـانی آن آشـنا
نبودند ما را به داشتن اعتقاد به تشبیه و جبر متهم میکنند( »...التوحید ،مقدمه ،ص)2

ً
ً
ً
ً
 .1الفهرست ،ص ،237ش« :711کانجلیال،حافظالالحادیث،بصیرابالرجال،نافذالالئبارلمیرفنیالقمینینمثلنهفنی

حفظهوکثرةعلمه».
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با این بیان روشن میشود معاصر وی اتهاماتی به شیعیان وارد شده است که وی به نمونـهای
در مقدمه کتابش اشاره کرد ،از این رو ّ
اهمیـت تـألیف کتـاب االعتق ادات بیشـتر آشـکار میشـود
(برای آگاهی بیشتر ر.ک :مکتبها و فرقههای اسالمی در سدههای میان ه ،صـص1۶1 ،1۵9؛
تشیع ،صص.)113-112
شیخ صدوق در این کتاب ،احتجاج در مقابل مخالفان را تنها به واسطۀ قول خداونـد متعـال،
پیامبر و ائمه جایز میشمارد؛ از اینرو ،در کتاب یادشـده نیـز در بیـان عقایـد امامیـه بـه ایـن
همین سبک عمـل میکنـد (ن.ک :االعتق ادات ،ص .)۴۵ایـن کتـاب توسـط محمـد بنمحمـد
بنالنعمان ملقب به شیخ مفید (م ۴13ه .ق) که از شاگردان شیخ صـدوق اسـت ،مـورد بـازبینی
قرار گرفت .شیخ مفید ،بر خالف استاد خود ،با این نگاه که بین عقـل و سـمع انفکـاک و جـدایی
نیست و اصل تکلیف نیز به واسطۀ ارسال رسل است به اعتقادات میپردازد ،او معتقد است عقـل
در مقدمات و ن تایج وابسته به سمع و غیر منفک از آن است ،چراکه سمع ،یعنی قول خدا و رسول
و ائمه است که به انسان میآموزد چگونه استدالل کند (ر.ک :اوائل المقاالت فی الم ذاهب
و المختارات ،ص .)۴۴از این رو ،در برخی ابواب این کتاب تفاوت آرایی با شیخ صدوق دارد که به
رویکرد ایشان به آیات و روایات برمیگردد .این کتاب در چهل و پنج باب گردآوری شده است که از
این میان چهارده باب آن به مسئلۀ مرگ و عالم پس از آن اختصاص دارد .بنـا بـه اهمیـت بحـث
معاد به عنوان یک اصل اعتقادی که شمار بسیاری از آیات قـرآن کـریم بـه آن اختصـاص دارد و
دیدگاههای گوناگ ونی که از دیر باز تا کنون در خصوص این بخش از حیات انسـان مطـرح اسـت
این نوشتار در پی آن است که تفاوت و همانندی آرای این دو متکلم و فقیه جلیلالقدر امامی را در
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مباحث مربوط به مرگ و معاد مورد بررسی قرار دهد و مشخص کند تـا چـه انـدازه در ایـن ابـواب
شیخ مفید با دید انتقاد و تصحیح ،االعتقادات را مورد واکاوی قرار داده است و چه میزان رویکـرد
عقلی او در نتیجهگیری و برداشتهای وی مؤثر بوده است و تـا چـه انـدازه باعـث تمـایز و تفـاوت
ویژهای در آرای او نسبت به شیخ صدوق در موضوع مرگ و معاد شده است.
.0مرگ 

مرگ از جمله مسایلی است که شیخ صدوق بسیار مفصل رربلارآ س سل
گفته است ،او رر بیاس ای مسئله تنها با ذکر روایات به بیاس صفات موت و حالت
غلاز
وقت مرگ پرراخته است .وی ایل بلار را بلا روایتلی از امیرالمل منی
میکند که ایشاس رر پاسخ افراری که خواسته بورند مرگ را برایشاس توصیف کند،
چنی فرمورند:
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شیخ صدوق تعریفی مستقل از مرگ ارائه نمیکند؛ از این رو ،شـیخ مفیـد بـر او خـرده گرفتـه
است که شایسته بود عنوان این بخش «مآل موت و عاقبت اموات» باشد ،چراکـه وی سـخنی در
بیان حقیقت مرگ نیاورده است (تصحی اعتقادات االمامیه ،ص .)9۴او خود ،مرگ را ضد حیات
میشمارد و حیات را چیزی که نمو و احساس به آن است و در مقابل ،مرگ چیزی است که با آن
نمو و احساس باطل میشود و علم و قدرت باقی نمیماند .وی بیان میکند که زندگی بخشیدن و
میراندن منسوب به خدا است و او کسی را نمیمیراند مگر آنکه مـرگ بـرای آن فـرد اصـلح از بقـا
باشــد و کســی را حیــات و زنــدگی نمیبخشــد ،مگــر آنکــه حیــات بــرایش اصــلح از مــرگ باشــد
(همان،ص.)9۴-9۵
شیخ مفید دربارۀ حال افراد پیش از مرگ معتقد است خداوند متعال بسـیاری از مردمـان را بـا
دردهای شدید پیش از مرگ میآزماید و برخی نیز از این آزمون معاف خواهنـد بـود و در ادامـه بـه
توضیح علت این درد و آزمون میپردازد که نوعی عقوبت برای کافران و کفاره برای گناه مؤمنان و

یا نوعی پاداش برای ایشان است و یا راحتی قبل از مرگ برای کافران بنا به سنت استدراج صورت
میپذیرد:

ً
کثیرامنئلقهباآلالمالشدیدةقبلالمنوتویعفنیآئنرین
«وقدیمتحناللهتعالی 

منذلكوقدیکوناأللمالمتقدمللمنوتضنربامننالعقوبنةلمننحنلبنهویکنون
ً
ً
ً
ً
ً
کثیرا...وقدوردالخبربنأناآلالم
عوضا 

عظیماو

نفعا
استصالحالهولغیرهویعقبه 

ً
عقابناللکنافرینوتکنون

التی تتقدمالموتتکونکفاراتلذنوبالمؤمنینوتکون
ً
ً
ننربامننننثنننوابالمنننؤمنین»....
ننتدراجاللکنننافرینوضن 

الراحنننةقبنننلالمنننوتاسن

(همان،ص9۵ـ)9۶

.۶سؤالقبر 

شیخ صدوق با بیان اینکه سؤال قبر حق است و هر کس درست پاسخ بدهد در قبرش به روح
عذاب میشود و در آخرت به دوزخ وارد میشـود ،ایـن بـاب را آغـاز امـا بـه اصـناف مردمـانی کـه
مشمول سؤال قبر میشوند ،نمیپردازد (االعتقادات ،ص.)۵8
او در ادامه ذکر میکند که عذاب قبر نوعی کفاره برای گناهان شخص اسـت کـه بـا همـوم،
غمها و امرا

و سختی جان کندن از بین نرفته است و بـا بیـان روایتـی از پیـامبر اکـرم

در

زمان دفن فاطمه همسر ابوطالب به اختصار از این مسئله میگذرد (همان)؛ شیخ مفید به گزیده-
گویی استادش شیخ صدوق خرده گرفته و در ادامه به دو نکته اشاره میکند:
ّ
نخست اینکه در برخی روایات این گونه گفته شده است که دو ملک موکل به نام بشیر و مبشر
از صاحبان ایمان خالص و دو ملک موکل بـه نـام نـاکر و نکیـر از صـاحبان کفـر خـالص ،سـؤال
میکنند ،ولی غیر از این دو دسته ،دیگران سؤال و جواب قبر ندارند.
ّ
دوم اینکه وارد شدن فرشتگان موکل و سؤال کردن ایشان ،دلیـل قـاطعی اسـت بـر ایـن کـه
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و ریحان میرسد و در آخرت به بهشت در میآید و هر کس درست پاسـخ نگویـد در قبـرش دچـار

خداوند انسان را پس از مرگ ،زنده میکند و حیات دوباره میبخشد؛ زیـر سـؤال و جـواب ،جـایی
معنا دارد که مخاطب ،معنا و مفهوم سؤال را درک کند و بفهمـد و ایـن نکتـه را از ناحیـه دریافـت
عقلی انسان میشمارد؛ هر چند که روایات نیز بر ایـن مسـئله تصـریح دارنـد (تص حی اعتق ادات
االمامیه ،ص .)111-99مفید در المسایل السرویه بر اساس روایات اینگونه میآورد:
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یعذب فیالقبرکلمیتوإنمنا

«وردعنأئمةالهدیعلیهمالسالمأنهمقالوالیس
یعذبمنجملتهممنمحضالکفروالینعمکلماضلسبیلهوإنماینعممنهممنن
محضاشیمانمحضافأماسویهذینالصنفینفإنهیلهیعنهم...فإناألثرأیضنا
قدوردبأناللهتعالییجعلروحالمؤمنفیقالبمثلقالبهفیالدنیافنیجننةمنن
جنانهینعمهفیهاإلییومالساعةفإذانفخفنیالصنورأنشنأجسندهالنذیبلنیفنی
الترابوتموقثمأعادهإلیهوحشرهإلیالموقفوأمربهإلیجنةالخلندفنالینوال
ً
ّ
ّ
جل»(المسایل السرویة ،المسئلة الخامسة ،ص .)۶3
عوو 
منعماببقاءالله 
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بنا بر آنچه گفته شد ،تمام مردگان سـؤال قبـر ندارنـد ،بلکـه تنهـا مؤمنـان محـ و کـافران
مح در معر سؤال هستند .در قبر ،روح ایـن افـراد در قـالبی مشـابه بـدن دنیویشـان قـرار
میگیرد و نعمت یا عذاب بر آن بدن وارد میشود و این افراد تـا قیامـت (کبـری) در همـین حـال
خواهند بود.
شیخ مفید در اوائل المقاالت نیز دربارۀ ابدان در قبور و ابدان در معاد چنین میگوید :خداوند
بدن داخل قبر است
برای این افراد بدنهایی مانند بدن دنیویشان میسازد و این بدنها ،غیر از ِ
که میپوسد و از بین میرود (اوائل المقاالت فی المذاهب والمختارات ،صص27ـ.)28
آنچه در جمالت پیشین ذکر شد گرچه در بحث سؤال قبر مطرح شده ،امـا در روشـن کـردن
موضع شیخ مفید در خصوص اعتبار عقل بسیار مهم است .از نظر او دلیل و راه اثبات این کـه دو
ملک در قبر سؤال و اینکه جواب میکنند ،سمع است و دلیـل و راه اثبـات اینکـه حیـات بـه ایـن
مردگان در قبر باز میگردد ،عقل است .این عقل است که میگوید سؤال از مرده و جماد بیجـان
غلط است و انتظار جواب شنیدن از موجود فاقد حیات و عقل بیجا است .اخبار در چنین موردی
مؤکد عقل اند و اگر خبـری هـم در ایـن مـورد وارد نشـده بـود ،دلیـل عقلـی کـافی بـود (تص حی
اعتقادات االمامیه ،ص .)112ایـن سـخن مفیـد بـدان معنـا اسـت کـه عقـل بـه تنهـایی و بـدون
استمداد از وحی قادر به چنین استداللهای صحیحی است.
ً
مفید در موارد متعددی در تصحی االعتقاد به روش صرفا نقلی صدوق انتقاد میکنـد و آن را
باعث دور ماندن از عمق مطلب میداند؛ برای نمونه میتوان به بحثهای مشیت و اراده ،جـدال
ً
و مراا ،نفوس و ارواح و تقیه اشاره کرد .البته خود او در بسیاری از موارد صرفا بـه نقلیـات اسـتناد
میکند .همچنین معتقد است که عقل در برخی مقدمات و نتیجهگیریهای خود نیازمند وحی (و
سمع) است:

«واتفقتاشمامیةعلیأنالعقلمحتاجفیعلمنهونتائجنهإلنیالسنمعوأننهغینر
منفكعنسمعینبهالعاقنلعلنیکیفینةاالسنتداللوأننهالبندفنی أولالتکلینفو

ابتدائهفیالعالممنرسول(»...اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،ص.)۴۴

ً
این درحالی است که شیخ صدوق معتقد است کـه در هـر مسـئلهای بایـد منحصـرا بـه وحـی
مراجعه کرد و اگر جایی حدیثی برای توضیح یک مسـئله وجـود داشـت ،نبایـد بـه تحقیـق عقلـی
اعتماد کرد؛ یعنی عقل تنها پس از وحی و به عنوان مؤید آن ،مطـرح اسـت؛ نـه بـیش از آن و بـه
عنوان اثباتکنندۀ حق یا باطل (التوحید ،صص291ـ.)292
.2رجعت 

بررسی مسئله مرگ و عالم پس از آن در آرای کالمی شيخ صدوق و شيخ مفيد

شیخ صدوق در ابتدای باب اذعان میدارد که رجعت حـق اسـت و بـا اسـتناد بـه آیـات قـرآن
کریم ،پنج نمونه از بازگشت مردگان در امتهای پیشین را به زندگی دنیوی ذکر میکنـد و نتیجـه
ً
قطعا صحیح است و در این امـت
میگیرد که رجعت برخی انسانها در قیام حررت مهدی
هم رجعت صورت میپذیرد (ن.ک :االعتقادات ،ص .)۶2این پنج نمونه عبارت است از:
ْ َ ُ ْ ُُ ٌ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ
ْ
ِين خ َرجوا مِن دِيارِهِم وهم ألوف
 .1رجعت چند هزار نفر در زمان ارمیای نبی( :ألم تر إِل اَّل
َ ْ
ُ ُ َ ْ ُ
َ َ َ َُ
َيذ َر ال َم ْو ِت فقال له ُم ا َّ ُ ُموتوا ث َّم أيياه ْم) (بقره.)2۴3 ،
َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ
ةه)...
 .2ماجرای مردن صد ساله و زنده شدن دوباره عزیر نبی( :فأماته ا مِائة َعم ثم بعث
(بقره.)2۵9 ،
ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ
 .3زندگی دوباره یاران حررت موسی که خواستند خداوند را ببیننـد( :ثم بعثنةاكم مِةن
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
ون) (بقره.)۵۶ ،
بع ِد موت ِكم لعلكم تشکر
ْ ُْ ُ َْ ْ َ ْ
 .۴معجزاتی از حررت عیسی ( :إِذ ُت ِرج الموىت بِإِذ ِن) (مائده.)111 ،
َ ََ َ ْ َ َََ ْ ََْ َ َ َ َ
 .۵زنده شدن اصحاب کهف پس از چند صد سال...( :يا ويلنا من بعثنا مِن مرقدِنا هذا مةا
َ َ َ َّ ْ
الرْحَ ُن( )...یس( )۵2،االعتقادات ،ص.)۶1-۶2
وعد
شیخ صدوق در ادامه برای دفع شبهۀ این همانی رجعت و تناسخ اضافه میکند:

ّ
ّ
ألنفی التناسخإبطالالجنة
«والقولبالتناسخباطلومندانبالتناسخفهوکافر ،
ّ
والنار»(همان ،ص )۶3

شیخ مفید در این باب ذیل نظـر اسـتادش مطلبـی را عنـوان نمیکنـد .او در اوائ ل المق االت
عقیدۀ به رجعت را از عقاید مورد اتفاق امامیه به شمار میآورد و اشاره میکند که امامیه در معنای

785

رجعت با هم اختالف دارند:
«واتفقتاشمامیةعلیوجوبرجعةکثیرمناألمواتإلیالدنیاقبنلینومالقیامنةو

ائتالف»(اوائل المقاالت فی المذاهب و المختـارات،

إنکانبینهمفیمعنیالرجعة
ص .)۴۶

وی در موضعی دیگر از کتابش کیفیت رجعت را توضیح میدهد:

ً
مامناألمواتإلیالدنیافی صورهمالتی کانواعلیهنا»
«وأقولإناللهتعالییردقو 

(همان ،ص77ـ.)78

در زمان حررت مهدی دو گروه از مردگان یعنی بعری از مؤمنان بسیار خوب و بعری از
افراد بسیار بد به زندگی این جهانی باز میگردند و خدا دستۀ اول را بر دسـتۀ دوم پیـروز میکنـد و
سپس هر دو دسته میمیرند تا رستاخیز برپا شود (همان ،ص.)78
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.4برانگیختهشدنسسازمرگ 

صدوق به بعث تمام موجودات معتقد است و تأکید میکند آفرینش و برانگیزانـدن موجـودات
پس از مرگ بر خداوند متعال است؛

ّ
ّ ّ
جلکخلنقنفنسواحندةوبعثهنا،قنال
عوو 
«وئلقجمیعالخلقوبعثهمعلیالله 

َ ُْ ُ ْ َ

َ ْ ُ ُ ْ َّ َ َ ْ

َ

تعننالی(:مةةا خلقكةةم و ال بعةةثكم إِال أةةنفس وايِةةدة)(لقمــان.»)28 ،

(االعتقادات،ص .)۶۴

شیخ مفید در این موضع نیز بدون اظهار نظری نسبت به دیدگاه استادش سکوت اختیار کرده
است.
.5حوض 

شیخ صدوق در این باب به حقانیت حو اذعـان کـرده و در توضـیح آن میافزایـد کـه ایـن
اســت و مســئولیت ســیراب کــردن از ایــن حــو بــر عهــدۀ
حــو  ،حــو رســول اکــرم
امیرالمؤمنین علی است که تنها دوستدارانش را از آن مینوشاند و پس از نوشیدن از آن ،هیچ
گــاه آن فــرد تشــنه نخواهــد شــد (االعتقــادات ،ص .)۶۵وی در انتهــای کالمــش روایتــی را از
نقل میکند که گروهی از صحابۀ ایشان به جهت آنچـه پـس از رحلـتش مرتکـب
پیامبراکرم
میشوند ،از این حو بهرهای ندارند:

ََ ْ َ َ َ ْ ٌ ْ َ
َ ْ َ ُ
ََ َ َ ْ
َ َ
ُ
م
نأ ْص َحابیدونی َ وأناعلیال َح ْوض،ف ُیؤئ ذبه ْ 
م م 
«:لیختلجنقو 
الالنب ُّ 
ي
َ وق 
َ
ِّ َ
َ ْ َ ُ
َ َ ُ
َ َ ِّ
َ َُ
َ َ َْ
التد ری َماأحندثوا
ك 
اللي:إن 
اتالش َمال،فأناديَ :یا َرب،أ ْص َحابي،أ ْص َحابي.ف ُیق 
ذ 
َ َ
ك» 
َب ْعد 

شیخ مفید در این موضع نیز دیدگاهی را بیان نمیکند و بدون اظهار نظر کـالم شـیخ مفیـد را
تایید میکند.
.۲شفاعت 

شیخ صدوق معتقد است که شفاعت مخصوص گناهکاران اهل توحیـد اسـت ،نـه کـافران و
منکران و شفاعت به گناهان کبیره و صغیره تعلق میگیرد و از ناحیۀ پیامبران و اصفیا و فرشتگان
و برخی مؤمنان اعمـال میشـود و کسـانی کـه توبـه کننـد ،بـه شـفاعت نیـاز ندارنـد (االعتقـادات،
ص.)۶۶

میگوید:
«وأقولإنرسولالله

یشفعیومالقیامةفنیمنذنبیأمتنهمننالشنیعةئاصنة

فیشفعهاللهعووجلویشفعأمیرالمؤمنین
جننلوتشننفعاألئمننة

فیعصاةشیعتهفیشفعهاللهعنوو

ف نیمثننلمنناذکرننناهمنننشننیعتهمفیشننفعهم(»...أوائــل

المقاالت فی المذاهب و المختارات ،ص.)79

بنابراین ،شفاعت پیامبر اکرم بر گناهکاران از شیعیان امتش است و شفاعت حررت علی
و دیگر ائمه

مشمول شیعیان گناهکار خواهد شد ،از این رو شـفاعت در قیامـت شـمول عـام

ندارد.
وی در تأیید و اثبات سخنش به حسرت افرادی که در قیامت مشمول شفاعت نمیشـوند ،بـه
ین* َو ال َ
آیه « َفما َلنا م ْن شافع َ
یق َح ِم بیم» (الشعراا111 ،و )111استناد میکنـد .او در ادامـه
د
ص
ِ
ِ
ِِ
ب
به روایتی از رسول خدا اشاره میکند که ایشان افـزون بـر شـفاعت شـخص خودشـان و علـی

بررسی مسئله مرگ و عالم پس از آن در آرای کالمی شيخ صدوق و شيخ مفيد

شیخ مفید ذیل این سخن از استادش نقد و بیانی ندارد امـا در کتـاب اوائ ل المق االت چنـین

تصریح میفرماید که هر مؤمن چهل تن از برادرانش را شفاعت میکند.
«وقالرسولالله صإنی أشفعیومالقیامنةفأشنفعویشنفععلني

فیشنفعوإن

إئوانه» (همان ،ص .)81

أدنیالمؤمنینشفاعةیشفعفیأربعینمن

781

.7وعدووعید 

شیخ صدوق حصول وعدۀ ثواب را قطعی و انجـام وعیـد عقـاب را مطـابق عـدل و گذشـت از
عقاب را مطابق فرل خدا می داند و آمـرزش تمـام گناهـان بـه جـز شـرک را بـا بیـان آیـه متـذکر
میشود.
َ
ُ َ
َ َ ْ
ْش َك بة ِه َو َي ْغ ِف ُ
ةن ي َ ُ
(إ َّن ا َّ َ ال َي ْغ ِف ُر أ ْن ي ُ ْ َ
شةاء)(النسـاا)۵1 ،
ةر مةا دون ذل ِةك ل ِم
ِ
ِ
(االعتقادات ،ص.)76

شیخ مفید ذیل این باب نیز توضیح و دیدگاهی را بیان نمیکند اما در جای دیگری مینویسد:
«واتفقتاشمامیةعلیأنالوعیدبالخلودفی الننارمتوجنهإلنیالکفنارئاصنةدون
مرتکبیالذنوبمنأهلالمعرفةباللهتعالی» .
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بنا به آنچه گفته شد ،امامیه بر جاودانگی کـافران در دوزخ کـه ویـژه و خـاص ایشـان اسـت،
اتفاق نظر دارند و این جاودانگی اهل توحید گناهکار را شامل نمیشود و در ادامه توضیح میدهد
ّ
که هر کس از اهل اقرار و معرفت و نماز به سبب گناهش کیفر بیند ،در عذاب مخلد نمیماند و از
دوزخ بیــرون مــیآیــد و بــه بهشــت داخــل مــیشــود و پیوســته از نعــیم آن برخــوردار خواهــد
بود(.أوائلالمقاالت فی المذاهب و المختارات ،ص)۴7-۴۶
.2ثبتاعمال 
ّ
شیخ صدوق معتقد است که اعمال هر شخص توسط دو ملک موکل بـرای روز و بـرای شـب
ثبت میشود و در این ثبت ،رحمت خداوند چنان است که به ِصـرف ّنیـت فعـل حسـن ،یـک و بـا
َ
انجام آن ده حسنه ثبت میگردد ،ولی تنها با انجام عمل بد و نه ِصرف ّنیت آن ،همان یک عمـل
بد ثبت میشود (االعتقادات ،ص )۶8صدوق تعبیر زیبایی از ثبـت جزئـی تـرین اعمـال انسـان از
ّ
سوی دو ملک موکل دارد «و الملکان یکتبان علی العبد کل شيا حتی النفخ فی الرماد»؛ این دو
ملک تمام اعمال یک فرد حتی دمیدن بر خاکستر را هم مینویسند و در ادامه سخنش را بـه آیـۀ
َّ َ َ ُ ْ َ
َ َ َ ََُْ َ َْ َُ َ
حلاف ِظ َ
ون)(انفطار11 ،ـ )12مسـتند
ي أ ِراما اكتِبِي يعلمون ما َّفعل
شریفه ( َوإِن عليكم َ ِ
میسازد .ملک روز اعمـال عبـد در روز را مینویسـد و ملـک شـب اعمـال او را در شـب مینگـارد
(االعتقادات ،ص.)۶9
شیخ مفید نیز با استادش همرأی است و در کتاب دیگرش پاداش دادن به بهشتیان را تفرل
خدا میشمارد (أوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،ص.)111

.3عدلالهی 

شیخ صدوق این باب را چنین آغاز میکند که خداوند ما را بـه عـدل امـر کـرده و خـودش بـه
َ
جاا ب ْال َح َس َنة َف َل ُه َع ْش ُر َأ ْمثالها َو َم ْ
ـن َ
َ ْ َ
جـاا ِبالس ِّـی َئ ِة فـال ُی ْجـزی ِإال
فرل با ما
ِ
ِ
عمل َمیکند( :من ِ
َْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ِمثلها و هم ال یظلمون) (انعام .)1۶1 ،سپس به تعریف عدل پرداخته ،میگوید:
«والعدلهوأنیثیبعلیالحسنةویعاقبعلی ّ
السیئة»(االعتقادات ،ص .)۶9

مســتند میســازد کــه

وی دیــدگاهش در خصــوص عــدل را ب ـه روایتــی از پیــامبر اکــرم
َ ُُْ ْ َ ٌ
میفرماید« :ال َیدخل ال َجنة َر ُجل ِإال ِب َر ْح َم ِة الل ِـه َعـز َو َجـل» .بـا بیـان ایـن روایـت در حقیقـت او
اعتقادش را بیان داشته است که در باب وعد و وعید هم مطرح کرده بود که هر آنچه بـه بنـدگان
از سوی خداوند متعال میرسد ،فرل اوست و در اینجا نیز پذیرش اعمال بندگان و مثـاب شـدن

«العدلهوالجواءعلیالعملبقدرالمستحقعلیهوالظلمهنومننعالحقنوقواللنه
تعالیعدلکریمجوادمتفضلرحیمقدضمنالجواءعلنیاألعمنالوالعنوضعلنی

المبتدئمناآلالمووعدالتفضلبعندذلنكبوینادةمننعننده»(تصـحیح اعتقـادات
االمامیه ،ص.)113

بنابراین ،تعریف عدل همان پاداش بر عمل به اندازۀ استحقاق افراد است و خداوند متعال بنا
بر اینکه کریم و جواد و تفرل کننده بر بندگان است ،بر پاداش بر اعمال ضامن گردیده است و از
َّ

َ ْ

ُ

ْ ْ

ٌ

َ
َ
7
َ
َ
ُ
يةادة)
باب فرل به پاداشی افـزون بـر آن نیـز وعـده داده اسـت (ل َِّلِيةن أيسةنوا احلسةى و زِ

(یونس( )2۶،همان ،ص.)11۴

مفید اضافه میکند این به آن جهت است که ُعقـال ،فـرد شـکرگزار و عامـل بـه اوامـر خـدا را
مستحق ستایش میدانند و این ستایش ،همانی است که «حق فرد» نام میگیرد .حال میگوییم
حداقل اقترای عدل خداوند این است که با فرد عامل و شاکر چنان معامله کند که عقول هم او
را مستحق دانستهاند (همان ،ص.)11۵
شیخ مفید در اوائل المقاالت نیز در خصوص عدل افزون بر آنچه در جمالت پیشین ذکر شد

 .1شیخ مفید به آیات دیگری هم در توضیح عدل اشاره میکند ،برای نمونـه :الرعـد۶،؛النسـاا ،۴8،یـونس(.۵8 ،ر.ک:
تصحی االعتقادات ،ص)11۴-11۵

بررسی مسئله مرگ و عالم پس از آن در آرای کالمی شيخ صدوق و شيخ مفيد

ایشان به فرل و رحمت بیکرانش است.
شیخ مفید در تکلمه سخن استادش در تعریف عدل چنین میگوید:
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این نکته را بیان میکند که هیچ کس فرای توان و طاقتش مکلف نشده است و به هر کسی آنچه
امر شده است به او توانایی و استطاعت آن نیز داده شده است و هیچ کسی جز به گناهش عـذاب
نمیبیند و جز به زشتی عملش مالمت نمیگردد و در انتها سخنش را به ایـن آیـه شـریفه مسـتند
ْ َ ُ ْ
َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ
ْ َُ ْ ُ َ ْ
ِلنةه أجةرا
ت مِةن
میسازد که میفرماید( :ال يظلِم مِثقال ذرة و إِن تك يسنة يضاعِفها و يةؤ ِ
َ
ع ِظيمةةا) (نســاا( )۴1 ،أوائ ل المق االت ف ی الم ذاهب و المخت ارات ،ص۵7-۵8؛ النک ت
االعتقادیه،ص.)32
.01اعراف 

شیخ صدوق معتقد است اعراف سور (دیواری) میان بهشت و جهـنم اسـت کـه پیـامبر و
اوصیای ایشان

ٌ َ ْ ُ

ُ ًّ

ُ

َ
ون لُك ب ِ ِس يماه ْم ) (اعراف،
بر آن ایستاده اند .به آیه شریفه (رِجال ي ع ِرف

ّ ّ
ّ ّ
إالمنن
إالمنعرفهموعرفوهوالیندئلالننار 
 ) ۴۶استناد کرده و ادامه می دهد «الیدئلالجنة 
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أنکرهموأنکروه» که در حقیقت این عبارت تبیین کننده شرط ورود بندگان به بهشت است که
مقابـل
شناخت و معرفت به پیامبر و ائمه و شناسایی بندگان از سوی ایشـان اسـت و در
ِ
این افراد اهل آتش هستند .شیخ صدوق بنا به فرمودۀ خداوند متعال در سوره توبـه از گـروه
سومی غ یر از دو گروه یاد شده سخن می گوید که کارشـان معـوق مانـده تـا امـر خـدا دربـارۀ
َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َّ ُ َ ي ُ ُ ْ َ َّ َ ُة ُ َ َة ْ
وب ع ل ي ِه ْم ) (توبـه)11۶ ،
ایشان برسد (و آخ ر ون م رج و ن ِْل م ِر ا ِ إ ِم ا ي ع ذ ب ه م و إ ِم ا ي ت

(االعتقادات ،ص.)۶9-71

شیخ مفید در تکمله سخن استادش ضمن آوردن دو قولی کـه دربـارۀ اعـراف گفتـه شـده کـه
کوهی است یا سور (دیواری) است بین بهشت و آتش در آخر میافزاید «جملةاألمرفنیذلنكأننه

مکانلیسمنالجنةوالمنالنار» (تصحی اعتق ادات االمامی ه ،ص )11۶بـدون اینکـه ایـن دو
قول را رد کند یا بپذیرد ،اعراف را مکانی معرفی میکند که نـه جـزا بهشـت اسـت و نـه آتـش .در
ادامه توضیحاتش قول دیگری را باز گو میکند که اعراف مسکن گروههایی از مردم اسـت کـه در
ّ
دنیا مکلف نبودهاند و از این رو ،به واسطۀ اعمالشان شایسته بهشت و آتش نخواهند بـود  . ...وی
در پایــان ،تمــام ایــن دیــدگاهها را بنــا بــه دریافــت عقــل درســت میشــمارد (تص حی اعتق ادات
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االمامیه،ص.)11۶-117
شیخ مفید با توجه به گروه سوم از روایاتی که استادش یاد کرده بود ،سخن میگوید:

وقدجاءالحدیثبأناللهتعنالییسنکناألعنرافطائفنةمننالخلنقلنمیسنتحقوا
بأعمالهمالجنةعلیالثبناتمننغینرعقنابوالاسنتحقواالخلنودفنیالنناروهنم
َ
المرجونأل ْمراللهولهمالشفاعةوالیوالنونعلنیاألعنرافحتنیینؤذنلهنمفنی
دئنننولالجننننةبشنننفاعةالنبننني

وأمیرالمنننؤمنینواألئمنننةمننننبعنننده



(همان،ص .)117
ُ َ ْ َ َ
نأل ْمرالله» را توضـیح میدهـد کـه ایـن گـروه پـس از امـر الهـی بـه
او در این عبارت «م ْرجو 

و ائمه وارد بهشـت میشـوند .وی در انتهـای کالمـش بـا تأکیـد بـر
شفاعت رسول خدا
حقیقت اعراف و توصیفی که از آن در روایات شده است ،چنین میگوید:
فیه»(همان ،ص .)117
ذلك...فاللهأعلمبالحال 
«واللهأعلمبالحقیقةمن 

.00صراط 
ْ ْ ُ
ّ
جهنم تعبیر میکند که تمام خلق از آن میگذرند؛ سپس کالمش را به آیه شـریفه ( َو إِن مِةنك ْم
َّ
ْ
ْ ًّ
ي
َ
ُ
اكن َلَع َرب َك َيتما َمق ِضيا) (مریم )71 ،اسـتوار میسـازد؛ صـراط در معنـای دوم اسـم
واردها
إِال ِ

حجتهای الهی است که هر کسی در دنیا به معرفت ایشان نائـل شـد و از ایشـان اطاعـت کـرد،
خداوند متعال جواز عبور بر صـراط را بـه او خواهـد داد و شـاهد بـر ایـن معنـی ،روایتـی از رسـول

ُ
َ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ََ َ َْ َ َ
یل َع َلی ِّ
الص َنراط،
ت َ وج ْب َرئ 
مالقیامةأقع دأنا وأن 
انی و 
فرمودَ « :یاعلیإذاک 
خداست که به علی
ََ
َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ٌ ََ َ َ
ُ
وز َع َلی ِّ
ك» (االعتقادات ،ص.)71
تمع هبراء ةبوالیت 
نکان 
الص َراطإالم 
ال َی ُج 
ف 

شیخ مفید با توجه به معنای لغوی صراط که راه است وجه تسمیه دین به صراط را چنین بیان
میکند که «ألنه طریق إلی الصواب» و به تفسیر دیگری از صراط که همان والیت امیرالمـؤمنین
و ائمه هدی باشد اشاره میکند و برای این وجه ،به روایتی از حررت علی استناد میکند
َ َ
َ ْ
صناملهنا» (بح ار األن وار ،ج،8

الانف
که میفرماید« :أناصراطاللهالمستقیموعروتهالوثقیالتی 
ص )71که با توجه به این روایت ،معرفت و تمسک به ایشان راهی به خـدای سـبحان اسـت .وی
در ادامه به مرمون روایتی اشاره دارد که در روز قیامت راه به بهشت مانند پلی است کـه مـردم از
آن می گذرند و صراط نام دارد که در سمت راستش رسول خـدا و در سـمت چـپش امیرالمـؤمنین
َْ
َ َّ ُ َّ َ َّ
َ
میایستاند و بر آن دو از سوی خداوند متعـال نـدا میرسـد (أل ِقيةا ِیف َجهةن َم ُك أفةار عنِيةد) (ق)2۴،

بررسی مسئله مرگ و عالم پس از آن در آرای کالمی شيخ صدوق و شيخ مفيد

از دیدگاه شیخ صدوق ،صراط حقیقتی است که دو معنا دارد؛ در معنای نخست ،آن را به پـل

737

(تصحی اعتقادات االمامیه ،ص 7.)118وی در أوائل المق االت در تعریـف صـراط ،آن را پلـی بـین
بهشت و دوزخ معرفی میکند که «تثبت علیه أقدام المؤمنین و تزل عنه أقدام الکفار إلـی النـار»
(أوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،ص .)79او در پایان این باب اضافه میکند:
«صراطاللهتعالیدیناللهوصراطالشیطانطریقالعصیان»(همان ،ص .)111

.0۶عقباتدرراهمحشر 
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شیخ صدوق در این باب از عقباتی که در راه محشر یا صراط است ،سخن میگوید .وی معتقد
است هر انسانی در مسیرش در عقبههای متعددی که هر کدام به اسم یکی از واجبات و تکالیف
نامگذاری شده است ،نسبت به آن واجب بازخواست میشود که با توجـه بـه اعمـالی کـه از پـیش
فرستاده و یا به رحمتی که از قبل تدارک دیده است ،از آن عقبه رهایی مییابد تـا بـه عقبـه بعـدی
برسد و در غیر این صورت ،در آن باقی میماند و پـس از گـذر از تمـام ایـن عقبـات اسـت کـه بـه
سرمنزل مقصود که حیات و سعادت جاودان است میرسد:
«فإنسلممنجمیعهاانتهیإلیدارالبقاء،فحیی حیناةالمنوتفیهناأبنداوسنعد
ّ
َ ِّ ِّ
ین َ و
الصندیق َ 
سعادةالشقاوةمعهناأبنداوسنکنجنواراللنهمنعأنبیائنهوحججنه و
ُّ َ
ینمنعباده» .
الشهداء َ والصالح َ 

و در صورت باقی ماندن در هر عقبه و مشمول رحمت حق تعالی نشـدنش ،بـه دوزخ افکنـده
میشود (االعتقادات ،ص .)71-72از عقباتی که شیخ صدوق نام میبرد ،امانت ،والیـت ،رحـم،
نماز ،روزه و مرصاد است و در پایان باب تأکید میکند به نام هر واجب ،امر یا نهی عقبـهای اسـت
که عبد در آن مورد سؤال قرار میگیرد (همان ،ص.)72
شیخ مفید نیز با در تعریف عقبات با استاد خویش هم رأی است و آن را اعمال واجب و سؤال
از آن میداند و در توضیح میافزاید که مراد از عقبات کوههای زمین نیست که پیموده میشـود،
بلکه اعمال به عقبه و گردنه تشبیه شده است که انسان به واسطۀ کوتـاهی و تقصـیری کـه در آن
عمل واجب دارد ،مانند کوه و گردنهای که باید برای باالرفتن و پیمودنش تالش کنـد؛ بایـد بـرای
رهایی از این عقبات تالش نماید؛ وی سخن خـویش را بـه ایـن کـالم الهـی اسـتوار میسـازد کـه
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُّ َ
نة» (البلد( )11-13 ،تصحی اعتقادات
ك َرق َب ٍ
راكماالعقب ةف 
مالعقب ة وماأد 
الاقتح 
میفرماید« :ف 
االمامیه ،ص.)112
 .1شیخ مفید به روایاتی با مرمون روایات بیان شده در ادامـه کالمـش اشـاره میکنـد .بـرای نمونـههای بیشـتر ،ر.ک:
تصحی االعتقادات ،ص 119و .111

وی در ادامه به نقل روایتی از حررت علـی

میپـردازد کـه میفرمایـد« :إنأمنامکمعقبنة

کئوداومنازلمهولةالبدمنالممربهاوالوقوفعلیهافإمابرحمةمناللهنجوتموإمنابهلکنةلنیس

بعدهاانجبار» (نهجالبالغه ،خطبه 212؛ بحار األنوار ،ج ،8ص )129بنا به ایـن روایـت ،عبـور از
این عقبات برای همگان است و در صورت وقوف در ایـن عقبـات ،رهـایی و نجـات از آن تنهـا در
رحمت حق تعالی است (تصحی اعتقادات االمامیه ،ص.)112-113
در پایان این باب به حشویه (ظاهرگرایان اهل تسنن) در فهم عقبات در محشر خرده میگیرد
که این عقبات را به کوهها و گردنههای آن به صورت واقعی تفسیر کردهاند که انسان موظف است
پیاده و یا سوار بر مرکب از آن بگذرد (همان ،ص.)113
.02حسابومیوان 

شیخ صدوق بدون توضیحی دربارۀ حساب به سـراغ معرفـی ّ
متولیـان حسابرسـی مـیرود کـه
با خداوند متعال است و حساب اوصیا با پیامبران ایشـان و حسـاب امتهـا بـا

رسوالن و ائمه

اوصیاا ایشان است (االعتقادات ،ص .)73در ادامۀ عباراتش از مقام شهادت هم برای این افـراد
ّ
سخن میگوید «و الله تعالی هو الشهید علی األنبیـاا و الرسـل و هـم الشـهداا علـی األوصـیاا و
ّ
األئمة شهداا علی الناس» و کالمش را به آیات مربوط بـه هـر دسـته مسـتند میسـازد (همـان،
ص.)7۴-73

7

َ ُ ُ ُ َ َ ََ
َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ُ َ
الرسول عليك ْم ش ِهيدا) (بقره)1۴3 ،
اس و يكون
( ِِلکونوا شه
داء لَع انلَّ ِ

شیخ صدوق بـر آن اسـت کـه تمـام انسـانها مـورد سـؤال واقـع میشـوند ،هـم مـردم و هـم
َََ ْ ََ

َّ

ُ

َ َ

ََ ْ ََ

ْ

ِين أ ْرسل إْله ْم َولنسأل َّن ال ُم ْر َسل َ
پیامبران( :فلنسأل َّن اَّل َ
ِي) (االعراف )۶ ،و در ادامـه از کیفیـت
ِ ِ ِ

حسابرسی بر اساس آیات قرآن کریم میگوید« :که خداوند برای هر انسانی کتابی را ارائه میکند

َْ َْ ُ
ُ
(أ ِتابا يلقاهُ منشورا) (اسراا )13 ،که از تمام اعمالش بـه جزئیـات سـخن میگویـد (ال يغةاد ُِر
َ َ َّ َ ْ
َ َ َ
ْية إِال أيصاها) (اسراا )13 ،و خداوند متعال حسابرس نفس او و حاکم بر اوست
ص ِغْية و ال أبِ
ْ ْ
ْ
َ َ
َْ
َ َْ
و به نفسش گفته میشـود (اق َرأ أ ِتاب َك أىف بِنف ِس َك اْلَ ْو َم علي َك َي ِسةئبا) (الکهـف )۴9 ،و در

بررسی مسئله مرگ و عالم پس از آن در آرای کالمی شيخ صدوق و شيخ مفيد

متولیان حسابرسی ،خداوند متعال و حجج او هستند و در توضیح میافزاید که حساب پیـامبران و

ادامه به مهر زدن بر دهان انسانها و شهادت اعرای بدن اشاره میکند:

 .1برای نمونههای بیشتر ،ر.ک :االعتقادات ،ص.7۴
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َ ُ ُُ
ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ ُ َّ
َ ْ ُ َ َْ
ُك َ ْ ء َو ُه َ
(و قالوا ِ
ِ
ةو
اَّلی أنطةق
ْللو ِده ِْم ل َِم ش ِهدَّ ْم علينا قالوا أنطقنةا ا
ُْ ُْ َْ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ ُ
َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
كمْ
َ
خلقكم أول مرة و إِْل ِه ترجعون و مةا أنةتم تسةت ِوون أن يشةهد علةي
ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ
ُ ُ ُ ُ ْ
َْ ُ ُ ْ
َ ْ ُ ُ ْ
ةم أثِةْيا
كن ظننتم أن ا ال يعل
سمعكم َو ال أبصاركم َو ال جلودكم َو ل ِ
َّ َ ْ َ ُ
مِما َّعملون)(فصلت()21-22 ،االعتقادات ،ص .)7۴-7۵
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19۴

شیخ مفید معتقد است آنچه در قرآن در این مورد آمـده ،از بـاب اسـتعاره اسـت ،نـه حقیقـت؛
ً
مانند سخن گفتن زمین و آسمان که در آیۀ یازده سورۀ فصـلت آمـده ،درحـالی کـه آنهـا حقیقتـا
سخن نگفتهاند (اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،ص۵9ـ)۶1
وی برای معرفی میزان اعمال به روایتی از امام صادق اشاره میکند که ایشـان در پاسـخ
َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُْ َ ُ َْ ٌ َ ْ
َ َ َ ُ َْ
ةس شةةئئا)
ةوازين ال ِقسة ِْلةةو ِم ال ِقيامة ِة فةةال َّظلةةم نفة
ة
م
فـردی کــه از تفســیر آیــه (و نضةةع ال
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
اء» (بح ار االن وار ،ج ،7ص)2۵1
(االنبیاا )۴7،میپرسد ،میفرماید« :ال َم َوازیناألنب َی ُاءواألوص َی ُ 
(اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،ص.)7۴
شیخ مفید به خالف استادش ابتدا به تعریف حسـاب میپـردازد و آن را بـه سـنجش و مقابلـه
اعمال و جزاها و مذمت بر بدیها و ستودن بر نیکیها و معامله نمودن مطابق استحقاق فرد معنا
می کند و تحابط میان اعمال ،یعنی مقابله نمودن حسنات و سیئات و یکـی را در عـو دیگـری
دادن ـ که مذهب عامه و معتزله و حشویه است ـ رد میکند .او میزان و ترازوی اخروی را پیامبران
و اوصیای ایشان میداند و شیخ مفید در توضیح میـزان بـودن حرـرت علـی و ذریـۀ ایشـان
مینویسد :مراد این اسـت کـه ایشـان تعدیلکننـده و سـنجشگر میـان اعمـال و اسـتحقاقهای
افرادند و حکم استحقاق هر عمل ،برعهدۀ آنها است؛ و اما خود میـزان ،در تعریـف شـیخ مفیـد
یعنی برابر هم نهادن اعمال فرد و اندازه گرفتن آنچه شایستگیاش را دارد (تصحی االعتقادات،
ص11۵-11۴؛ ن.ک :اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،ص.)79
.04بهشتودوزخ 

محورهای بحث شیخ صدوق در این باب سه محور است :تعریف و توصیف بهشـت و آتـش؛
جاودانهگان در آتش؛ و مخلوق بـودن بهشـت و آتـش .وی در آغـاز بـاب بـه اعتقـاد بـه بهشـت و
توصیف آن میپردازد و آن را سرای پایدار و سالمت میشمارد که در آن نه مرگی است و بیماری و
هم و غم و نیاز در آن نیست ( ...ن.ک :االعتقادات ،ص )7۶او اهل بهشت را دو صنف میداند:
 .1برخی از بهشتیان تنها به لذات معنوی ،مانند تسبیح و تقدیس حقتعالی متوجهاند و بـه لـذات

جسمانی نظر ندارند .2 .گروهی دیگر به انواع خوردنیها و آشامیدنیها و دیگر نعمتهای بهشتی
متنعم و بهرهمند هستند (همان ،ص.)77
ً
شیخ مفید در این مورد مخالف صدوق است و میگوید هیچ فردی در بهشت نیست که صرفا
از لذات معنوی (نظیر تقدیس و تسبیح) بهرهمند شود ،بدون بهرهمندی از لذات جسـمانی (ماننـد
خوردن و آشامیدن) و این سخن صدوق قولی شاذ و خارج از اسالم و همانند عقیدۀ نصـارا اسـت
که معتقدند نیکوکاران در بهشت مانند مالئکه میشوند و اکل و شرب و نکاح ندارند .کتاب خدا و
اجماع علما برخالف این قول گواهی میدهند و اگر صدوق جز از باب تقلیـد یـا عمـل بـه حـدیث
موضوع ،چنین سخنی گفته باشد ،تقلید از او جایز نیست (تصحی اعتقادات االمامیه ،ص.)118
شیخ صدوق در خصوص جهنم معتقد است:

ّ
آنهادارالهوانوداراالنتقاممننأهنلالکفنروالعصنیانوال
«واعتقادنافی النار 
ّ
ّ
إالأهلالکفروالشرك؛و ّأماالمذنبونمنأهلالتوحید،فإنهمیخرجنون
یخلدفیها 

است که آن خانه خواری و دار انتقام از اهل کفر و معصیت است و در آنجا جز اهـل کفـر
و شرك جاودانه نمیشوند و اما گناهکاران اهل توحید بـه رحمـت و شـفاعتی کـه شـامل
حالشان میشود و به ایشان میرسد از دوزخ بیرون میآیند (االعتقادات ،ص.)11

شیخ مفید نیز در این موضوع با استاد خود هم رأی است:

ّ
«وأماالنارفهی دارمنجهلاللهسبحانهوقدیدئلهابعضمنعرفهبمعصیةاللنه
تعالیغیرأنهال یخلدفیهابلیخرجمنهاإلیالنعیمالمقنیمولنیسیخلندفیهناإال

الکافرون»(تصحیح االعتقادات ،ص .)118

از منظر شیخ صدوق و مفید خلود در آتش به اهل کفر و شرک تعلـق دارد و گناهکـاران اهـل
توحید سرانجام با رحمت و شفاعت از آتش رهایی مییابند .شیخ مفید معنای کافر را چنـین بیـان
میکند :کسی که خدا را نشناسد و نسبت به او جاهل باشد یا نسبت به پیامبر اسـالم

بررسی مسئله مرگ و عالم پس از آن در آرای کالمی شيخ صدوق و شيخ مفيد

منهابالرحمةالتیتدرکهموالشفاعةالتیتنالهم» یعنـی اعتقـاد مـا دربـاره دوزخ ایـن

جاهـل

باشد که او مطابق فرمودۀ خداوند متعال در واقع جاهل به خدا است (نساا .)۶۵ ،همچنین یهـود
و نصارا به حکم آیۀ  29سورۀ توبه ،به کفر و ضاللت متصفاند و کسی کـه نمـازگزار (و عامـل بـه
برخی احکام اسالم) باشد ،اما با اصول ایمان مخالفت کند نیز در حقیقت جاهل بـه خـدا اسـت و
کــافر محســوب میشــود؛ گرچــه در ظــاهر (بــا برخــی اعمــال) یــا بــه زبــان بــه توحیــد اقــرار کنــد
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ّ
(همان،ص .)119بدعتگذارانُ ،مجبره ،7مقلدان کور 2و کسانی که بـا حرـرت علـی جنـگ
ّ
کردند (قاسطین و مارقین و ناکثین) و آنان که بر حررتش خروج کردند (خوارج) نیز کافر و مخلد
در آتشاند (اوائل المقاالت فی المذاهب المختارات ،ص .)۴2-۴3هر کس جنگ با امام عادل را
َّ

َ

ْ

َ ْ ْ

مشروع و جایز بداند و بر ضد او اقدام کند ،مصداق این آیه است( :إن ا َّ َ ال يغ ِف ُر أن َ
يْش َك ب ِ ِه)
ِ

(نســاا )۴8 ،و حکــم مشــرک کــه خلــود در عــذاب اســت ،بــر او نیــز بــار میشــود (المس ایل
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العکبریه،ص.)83
ّ
شیخ صدوق معتقد است بهشت و جهنم اکنون مخلوق و موجودند و پیامبر (صلی اللـه علیـه
ّ
وآله وسلم) در معراج آنها را مشاهده فرمود و هیچ کس از دنیا نمیرود مگر اینکه جـای خـود را
در بهشت یا جهنم میبیند؛ اما بهشت آدم و حوا ،بـاغی در دنیـا بـود کـه خورشـید در آن طلـوع و
غروب میکرد و این ،غیر از بهشت جاودان اخروی است؛ چرا که اگر این ،همان بهشت جـاودان
باشد ،آدم هرگز از آن اخراج نمیشد (االعتقادات ،ص .)79مفید در این قسمت چیزی ننوشـته و
سکوت کرده (ن.ک :تصحی االعتقادات ،ص )118-119اما در اوائ ل المق االت بـا اسـتناد بـه
روایات مینویسد که بهشـت و دوزخ اکنـون و پـیش از رسـتاخیز موجودنـد (اوائ ل المق االت ف ی
المذاهب والمختارات ،ص)12۴
نتیجهگیری 


آن چنانکه مالحظه شد شیخ صدوق اعتقادات امامیه را در مسایل مربوط به مرگ و معـاد در
چهارده باب بیان کرد که در تمام این موارد به آیات و روایات پیامبر اکرم

استناد کرده است .او

کمتر به تحلیل گزارههای اعتقادی پرداخته و از این رو ،سبک نگارش وی بـه سـبک کت اب م ن
الیحضره الفقیه نزدیک است ،در آنجا نیز متن روایات اهلبیت

متن فتوای اوست و در اینجا

نیز با همین رویکرد به اعتقادات پرداخته است .وی در پـی گزیـدهگویی در بیـان هـر جـزا از ایـن
مطالب است که این اختصار و اجمال سبب میشود مخاطب به درک تمام مطلب نائـل نیایـد ،بـا

19۶

 .1مجبره امامیه ،کسانی هستند که به جبر اعتقاد دارند وـ چون همه چیز را فعل خدا میدانندـ میگویند کفر و معصیت
هم خواست و اراده خدا است و رؤیت خدا را نیز جایز میشمارند (المسایل السرویه ،ص.)۵۵
 .2مقلدان کسانی هستند که نه با برهان و استدالل ،بلکه با تقلید کورکورانه و عادت به انجام تکالیف دینـی میپردازنـد،
در حالی که توان عقلی برای استدالل و نظر دارند .چنین کسی (مقلد کور) شایسته خلود در آتـش اسـت (الفص ول
المختاره من العیون المحاسن ،ص.)78

توجه به آنچه گذشت شیخ مفید در تصحی اعتقادات االمامیه شاید نه در پی تصحیح دیدگاههای
استادش به معنای امروزی که در پی بیان نقاط اختالف نظرهای جزئـی خـود بـا اسـتادش شـیخ
موارد ایـن ابـواب ،اجمـالگویی اسـتادش را بـرای درک
صدوق بوده است و مهمتر آنکه در اغلب ِ
مخاطب کافی ندانسته و همان مطالب را بسط داده است .شیخ مفید در النکت االعتقادیه به طور
یکجا برای حقانیت تمام مسایل اصلی مربوط به معـاد ،یعنـی سـؤال قبـر ،مالئـک سـؤالکننده،
حشر ابدان و نفوس ،میزان ثبت اعمال ،شهادت اعرای بدن ،صـراط ،خلـود ،شـفاعت ،کـوثر،
وعد و وعید و بهشت و جهنم ،یک استدالل عقلی اقامه کرده است؛ با این بیـان کـه پیـامبر
معصوم است و هرچه معصوم از آن خبر بدهد حقیقت دارد ،وگرنه معصوم ،معصوم نیست .نتیجه
اینکـــه تمـــام مـــوارد مـــذکور کـــه از ســـوی پیـــامبر

بیـــان شـــده حقیقـــت دارد (النک ت

االعتقادیه،ص۴2ـ.)۴3
بیان مرگ و حقیقت آن و دیگری در تقسیم بندی اهل بهشت؛ او در بیان مرگ بـه شـیخ صـدوق
نسبت به اطاله مطالب در باب صفات موت و حاالت وقت مرگ انتقـاد میکنـد و معتقـد اسـت بـا
وجود بسیاری مباحث مطرح شده از سوی شیخ صدوق در آخر حقیقت مرگ روشن نشـده اسـت،
در پاسخ به شیخ مفید نیز باید گفت در تصحی اعتقادات االمامیه نیز حیات ضـد مـرگ توصـیف
شده است اما در حقیقت تعریفی که وی از حیات ارائه میکند حقیقت حیات نیست بلکـه تعریـف
اثر حیات است.
شیخ مفید در تقسیم بندی اهل بهشـت نیـز تقسـیم اول اسـتادش را نمیپـذیرد ،امـا بـه نظـر
میرسد این که شیخ مفید سخن شیخ صدوق را ،مبنی بر اشتغال انحصاری جمعی از بهشتیان به
تسبیح و تقدیس و تکبیر ،بدون توجه به لذات جسمانی ،به معنی نفی معـاد جسـمانی از سـوی او
دانسته است ،وجهی از تندروی است .متن سخن صدوق داللتی بر نفی عمومیت معاد جسـمانی
ندارد ،بلکه او فقط گفته که برخی از بهشتیان اعتنا و رغبتی به لذات جسمانی ندارند و ایـن ،اعـم
از آن است که در معر استفاده از نعم جسمانی نباشند؛ یعنی میتوان به این معنا حمل کرد که
آنها علیرغم امکان بهرهمندی ،تمایل و رغبتی به لـذات جسـمانی ندارنـد .شـاید شـیخ صـدوق
وضع این دسته را مشابه دستهای از فرشتگان دانسته که امام سجاد در دعای سوم از صحیفه
سجادیه به آنها اشاره میفرماید:

بررسی مسئله مرگ و عالم پس از آن در آرای کالمی شيخ صدوق و شيخ مفيد

وی در این چهارده جزا در دو موضع نسبت به شیخ صـدوق بـه صـراحت خـرده میگیـرد .در
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بنابراین میتوان گفت رویکرد عقالنی او به مباحث نقلی باعـث تفـاوت عمـده و ویـژهای بـین
نظرات او و شیخ صدوق نشده است.
در برخی ابواب توضیحات و جزئیاتی را شیخ مفید بر کـالم اسـتادش میافزایـد ماننـد سـؤال
قبر ،مسئله اعراف ،صراط ،حساب و در باب بهشت و جهنم در بخش جاودانگان در آتش ،گرچـه
ً
توضیحات شیخ مفید در مورد خلود کفار ،تفصیل بیشتری دارد ،اما اوال همچنـان بـرای خواننـده
مبهم است که معنا و دامنۀ جهل به پیامبر یا خدا که منجر به کفر میشود ،چیست و آیا اگـر ایـن
ً
جهل با تقصیر یا عناد همراه نباشد ،باز هم موجب خلود خواهد بود یا خیر ثانیا کفر کسی کـه بـه
زبان اقرار به توحید ندارد ،کفر مقابل ایمان است ،نه کفر مقابل اسالم؛ ولی وی اشارهای بـه ایـن
ً
نکته نکرده و مطلقا کلمۀ کافر را بـر چنـین شخصـی اطـالق کـرده اسـت .شـیخ مفیـد در ابـوابی
همچون سؤال قبر ،بعث پس از مـرگ ،حـو  ،شـفاعت ،وعـد و وعیـد و ثبـت اعمـال بـا اسـتاد
خویش هم رأی است و بیان استاد را کافی دانسته و توضیحی هم به آن اضافه نمیکند.
کاستیای که در این میان به صورت مشهود به نظر میرسید سکوت هر دو عالم جلیل القدر
دربارۀ «برزخ» است که هیچ اشارهای به صورت مستقل و صریح بـه آن نداشـتهاند ،هـر دو عـالم
گران قدر تنها ذیل باب سؤال قبر به اشاره به حیات برزخی پرداختهاند .در حـالی کـه بخـش قابـل
توجهی از روایات به این موضوع پرداختهاند (ر.ک :بحار االنوار ،ج ،۶صص )282 -212و اینکـه
چرا این موضوع از سوی ایشان مورد غفلت واقع شده است و اینکه چرا شـیخ مفیـد کـه بـا هـدف
توضیح و گاه تصحیح و نقد به آرای استاد خود شیخ صدوق پرداخته اسـت ،ذیـل عنـوان «سـؤال
قبر» سکوت اختیار کرده و مطلبی را به آن نمیافزاید ،جای تعجب دارد.
شیخ صدوق این عدم تصریح به برزخ را در کتب دیگرش هم دارد بـه گونـهای کـه بـا بررسـی
انجام شده در کتابهای شیخ صدوق ،بابی را به روایات برزخ اختصاص نمیدهـد و یـا بـا عنـوان
برزخ به تبیین این بخش از حیات پس از مرگ نمیپردازد 7.وی تنها در کتاب الخصال خود روایتی
را نقل میکند که در آن به صراحت از قبر به عنوان برزخ سخن به میان آمده است:
 .1نتیجه فوق الذکر با بررسی کتابهای امالی ،معانی االخبار ،علل الشرایع ،التوحید ،عیون اخبار الرضا ،ثواب االعمال
و عقاب االعمال ذکر شده است.
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«وینولجلجاللهعلیمنیریندتعذیبنهفنیالبنرزخملکنیناسنماهمانناکرونکینر

فیوکلهمننابعذابننه»(أوائــل المقـــاالت فــی المــذاهب و المختـــارات ،ص7۶؛ ن.ک:
همان،ص.)7۵
وی در کتاب دیگرش المسایل السرویة در پاسخ به شبهۀ رجعت چنـین میگویـد« :وقندقنال
قوممنالمخالفینلناکیفیعودکفارالملةبعدالموتإلیطغیانهموقدعاینواعذاباللهتعالیفنی

البرزخوتیقنوابذلكأنهممبطلون( »...المسایل السرویة ،ص.)3۶
با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد با توجه به مطالبی که در مقدمه به آن اشاره شد و بنا
به هدفی که شیخ صدوق در تدوین االعتقادات داشته است که همان مستندسـازی عقایـد شـیعه

بررسی مسئله مرگ و عالم پس از آن در آرای کالمی شيخ صدوق و شيخ مفيد

شیخ مفید علیرغم سکوت در تصحی اعتقادات نسـبت بـه بـرزخ امـا در کتـب دیگـرش ایـن
موضوع را تبیین مینماید؛ در ادامه به نمونههایی از آن اشاره میشود:
شیخ مفید در اوائل المقاالت به پرسش دو ملک ناکر و نکیر در برزخ اشاره میکند:

امامیه به آیات و روایات اسـت ،سـبک وی بـر اختصـارگویی در عقایـد اسـت و شـیخ مفیـد نیـز در
تصحی اعتقادات االمامیة با حف سبک شیخ صدوق نظرات خـود را کـه همـان نتیجـهگیری از
آیات و روایات و در اصطالح استنباط عقلی و کالمی از آنها است اضافه مینماید.
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